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1. INTRODUCCIÓ: 
 
L’àmbit del present projecte compren el tram del carrer Indústria, des del carrer de Sant Vicenç, en obres, i el 
carrer Fora Portal, la Placeta del Bisbe i l’accés fins a la plaça d’Avall. 
 
Principals dades del municipi de Rupià: 
 
 ‐ Comarca: Baix Empordà 
 ‐ Nombre d’habitants: 248 (a 31/12/2008) 
 ‐ Extensió: 5 km2 
 ‐ Vials d’accés: GI‐642 
 ‐ Altitud: 66 m 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE: 
 
El present document defineix les característiques tècniques, d’execució i econòmiques de les obres que s’han de 
realitzar per desenvolupar el projecte d’urbanització del c. Indústria, amb les condicions necessàries per al seu 
ús. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL: 
 
La zona d’actuació afecta al carrer indústria, que és un vial circumval.latori del casc antic, que actualment està 
asfaltat, tot i que per proximitat al nucli antic, fora bo entendre’l com el delimitador d’aquest i donar‐li un 
tractament més similar als carrers del nucli antic. 
 
3.1.- Situació urbanística 
 
Segons el Text Refós del POUM del municipi de Rupià que recull les determinacions de la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Girona de 21 de desembre de 2006 i que fou aprovat pel ple de la corporació en data 
15/03/2007, determina que la zona d’actuació forma part del sistema viari i les zones que l’envolten estan 
qualificades en la seva major part de nucli històric. 
 
3.2.- Pavimentació 
 
El carrer Indústria, està pavimentat amb un acabat d’asfalt, tot i que algunes zones es troben en mal estat. Pel 
que fa als serveis, en el carrer Indústria es troben els serveis passats, tot i que la recollida d’aigües plujanes no 
està canalitzada. A  nivell  de  topografia  el  carrer Indústria no  presenta  grans  irregularitats,  al  tractar‐se  d’un  
vial majoritàriament asfaltat. 
 
En aquest vial, actualment hi ha soterrats els serveis d’aigua potable i sanejament. La xarxa de baixa tensió, 
enllumenat públic i telefonia transcorren aèriament. 
 
3.3.- Sanejament 
 
Les aigües plujanes des de la caixa interceptora del carrer sant Vicenç estan canalitzades en els primers cinquanta 
metres amb un “clovell” que discorre per dins els patis de les cases i desemboca finalment en el tub de 
clavegueram per a sobreeixir directament a la riera de rupia. A la placeta del bisbe discorre únicament per 
superfície i aboca directament amb reixa. 
 
El tub de clavegueram es de formigó de 30 cm de diàmetre i recull les aigües negres de la resta del carrer 
industria, del carrer tramuntana i del carrer sant Vicenç. Disposa d’un total de 3 pous de 80 cm de diàmetre i es 
conduit per gravetat fins a la EDAR de nova creació situada a la cota 42 (plànol 2.3). 

 
3.4.- Aigua potable 
 
La canonada es de fibrociment de 80 mm de diàmetre i no es disposa de hidrants contra incendis. El dipòsit de 
capçalera esta situat a 2,5 Km de distància i a la cota 129,50 , amb el que es disposa d’una pressió estàtica 
compresa entre 6 i 7 atmosferes. El dipòsit i part de la xarxa de baixada es comparteix amb altres municipis. El 
nou tub de polietilè de DN 160 mm arriba fins a la placeta del bisbe. 
 
3.5.- Enllumenat públic 
 
La xarxa es aèria i prové del quadre general situat a la placeta de l’Hospital, de dins el que era el transformador 
de la xarxa elèctrica de baixa tensió del municipi. La línia d’alimentació es aèria i travessa, juntament amb les dos 
línies aèries de baixa tensió que alimenten a part del nucli antic,  el jardí de l’Antigua rectoria, que es de 
propietat privada. Tot l’enllumenat del nucli antic prové d’aquest quadre, que es va fer quan hi havia el CT del 
municipi en aquest emplaçament. Les lluminàries estan col.locades en els postes de fusta de la xarxa aèria 
telefònica i son obertes de VMcc. Des del mateix quadre surt una línia aèria que es la que s’encarrega 
d’alimentar als semàfors de la cruïlla d’entrada al municipi des de la carretera GI‐642. 
 
3.6.- Xarxes aèries d’electricitat i telefonia 
 
No existeixen línies d’alta tensió dins l’àmbit del projecte. La xarxa elèctrica discorre aèria per postes de fusta i 
façanes amb cable trenat. Des del transformador del municipi surten un total de 3 + 4 línies trenades de 95 Al, de 
les que tres van cap a la placeta del bisbe i carrer de les acàcies, dos al antic CT del nucli antic, travessant un jardí 
privat i dos cap a dalt del carrer industria i del carrer tramuntana. 
 
La xarxa de telefonia entra al municipi pel carrer d’accés al CT i discorre aèria sobre postes de fusta o façana, cap 
a dalt i baix del carrer. Al costat de la riera i principi del carrer de les acàcies hi ha una arqueta tipus “H” amb 
armari i d’allí ja surt soterrat. 
 
 
4. SOLUCIÓ ADOPTADA: 
 
4.1 Proposta de solució 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat el carrer Indústria, és un vial que tot i tenir un tractament de vial de 
circulació, pavimentat amb asfalt és un vial que es troba estretament lligat al nucli antic de Rupià, ja que és el vial 
que tanca el recinte antic, pel que s’ha considerat la necessitat de donar‐li un tractament més de carrer del nucli, 
que no de vial circumval.latori, seguint un tipus de pavimentat més vinculat al nucli antic. 
 
Donades les característiques d’ús, trànsit veïnal i reduït, i amb el condicionant de la distància entre façanes, la 
solució en pavimentació passa per un tractament homogeni de tot l’ample de carrer, amb l’objectiu de millorar 
els itineraris pels vianants tot garantint l’ús del vehicle per accés dels veïns. La secció tipus es planteja deixant 
una doble filada central de pedra natural, que servirà de rigola per dirigir les aigües del carrer, i als laterals 
realitzar un formigonat amb grava de riu, rentat a l’àcid. 
 
El nucli de Rupià, combina els paviments dels carrers amb paviments de formigó, amb còdols i rierencs, per la 
qual cosa, es troba oportú emprar un acabat similar, que també ajudi a donar una idea de conjunt. 
 
 
 
 
No hi ha afectacions a la propietat privada. No cal modificar les rasants actualment existents al carrer. Es 
milloraran puntualment en casos com el de la parta baixa. 
 



En aquesta intervenció, en que hi haurà tres actuacions principals, consistents en : 
 
1.‐La demolició del paviment actual i dels serveis existents 
2.‐Renovació de les xarxes soterrades i soterrament de les que actualment són aèries. 
3.‐Pavimentació del mateix tipus que el carrer Sant Vicenç que actualment s’acaba de pavimentar. 
 
4.2.- Sanejament 
 
Cal conduir les aigües plujanes dins de tub fins al seu abocament directe a la riera i sense barrejar‐les amb les 
aigües residuals. Cal pavimentar un tram del carrer lateral existent, actualment de terra, fins assolir la cota en 
que no es puguin realitzar arrastres de fangs dins del carrer. El tub de DN 400 mm es suficient (veure annex 09) 
per a evacuar a secció plena un cabal de 429,9 l/s en el seu tram final i de 238,06 l/s en el seu tram inicial de 1,4 
% amb una velocitat de 2,31 m/s. Això equival a una superfície de 8.500 m2 de zona pavimentada a raó d’una 
pluja de 100 l/m2xh.  
 
Pel que respecta a la xarxa d’aigües negres, cal la seva renovació per estar obsoleta. El tub de DN 315 mm es 
suficient (veure annex 09) per a evacuar a secció plena un cabal de 229,5 l/s en el seu tram final i de 126,96 l/s en 
el seu tram inicial de 1,4 % amb una velocitat de 1,99 m/s. Això equival a un cabal de 457 m3/h i a una població 
equivalent de 4.500 persones. 
 
4.3.- Aigua potable 
 
Amb la actuació prevista es tanca un anell potent que millora notablement el servei i permet el millor 
funcionament dels hidrants existents i de instal•lar‐ne un de nou que lliga amb la trama urbana i esta a la 
distancia convenient del existents. 
 
4.4.- Enllumenat públic 
 
Cal la seva renovació total per a disminuir la contaminació lumínica i el consum energètic. El seu funcionament 
permet una reducció del flux lluminós nocturn a partir d’una hora programada. Cal posar‐lo el mes a la vora 
possible del límit del carrer per a no reduir l’amplada útil i efectiva i per a la seva protecció dels vehicles.  
 
La secció dels cables preveu de continuar alimentant 20 punts de llum existents a 100 m de distància en la 
continuació del carrer industria i sant Vicenç amb una caiguda de tensió del 2,18 % i al mateix nombre de punts i 
distància del nucli antic i essent de 100 w de potencia.  
 
4.5.- Xarxes aèries d’electricitat i telefonia 
 
Com es pot observar al annex 02 el carrer esta farcit de cables aeris de telèfon i electricitat que cal soterrar.  
 
4.6.- Feines a realitzar 
 
Les feines a realitzar per desenvolupar el projecte son les següents: 
 
1. Demolició del paviment asfàltic existent al c. Indústria  i del paviment de còdols de la resta. 
2. Conduccions de clavegueram i aigües plujanes 
3. Instal.lació de la xarxa elèctrica de baixa tensió 
4. Instal.lació de la xarxa d’enllumenat públic 
5. Instal.lació de la xarxa de telefonia 
6. Instal.lació de la xarxa d’aigua potable 
7. Formació de la caixa de pavimentació 
8. Pavimentació 
 
Demolició de vialitat existent 

 
Per a l’execució del projecte cal en primer lloc realitzar la demolició de tota la superfície de l’àmbit prestant 
especial atenció a garantir l’accés amb condicions de seguretat a tots els veïns de la zona. 
 
La demolició a realitzar suposa la retirada de paviment d’aglomerat asfàltic. Els residus generats es tractaran 
segons el Decret 161/2001 Regulador dels enderrocs i altres residus, portant‐los a centre de revalorització 
corresponent. 
 
Els residus de la demolició del paviment de còdols es dipositaran el dipòsit de terres i runes d’Ullà. 
 
Moviment de terres 
 
Després de la demolició s’haurà de preparar l’esplanada sobre la qual es disposarà el nou paviment. El material 
de reblert serà  tot‐u artificial, amb un gruix de 20 cm. que  s’estendrà  per  assolir  la  cota necessària  prèvia  a la  
col∙locació del paviment. 
 
Tot el material excavat que no sigui susceptible de ser aprofitat en algun tram de la pròpia obra serà carregat i 
portat a l’abocador més proper en les condicions que determina el Decret 161/2001 regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
Instal.lació de xarxes de serveis 
 
L’actuació sobre les xarxes prevista al projecte és la següent: 
• Xarxa aigües plujanes. Aquesta instal∙lació no existeix actualment i es preveu la recollida de les aigües 
mitjançant reixes situades al punt baix del carrer segons secció transversal i el transport de les aigües amb tubs 
de PVC de diàmetre 400, sobre base de sorra i embolcallats amb formigó HM‐20.  
• Xarxa aigües negres, es renova totalment 
• Xarxa aigua potable. Es renova totalment 
• Xarxa enllumenat públic. Es renova totalment de forma soterrada 
• Xarxa telefònica. Es renova totalment de forma soterrada 
• Xarxa de Baixa tensió. Es renova totalment de forma soterrada 
• Xarxa de gas. No s’intervé. 
 
Pavimentació 
 
Donades les característiques de l’entorn les propostes de pavimentació seguiran el tipus de paviment ja iniciat en 
al carrer Sant Vicenç, amb un acabat superficial de formigó amb pedra de riu rentat a l’àcid i una tira central de 
pedra natural formant la canal de recollida d’aigües. 
 
Els talls de la superfície de formigó es realitzaran amb tall de disc. Tot el paviment s’estendrà sobre una capa de 
20 cm de gruix de tot‐ú‐ artificial compactat al 98% del PM. 
 
La rasant de projecte es defineix a partir de la cota dels accessos existents, per tal de garantir les mateixes 
condicions d’accés actuals. Existeixen dos detalls puntuals de recollida d’aigües de pluja que actualment 
desguassen cap a propietat privada que es solucionen modificant la rasant i desplaçant el punt baix cap al centre 
del carrer. Es preveu la formació d’un pendent transversal del 2% cap al centre del vial on es preveu la recollida 
de les aigües plujanes. 
 
Senyalització i enllumenat 
 
Donades les característiques de la zona d’actuació es preveu la instal∙lació de senyalització vertical per regular el 
trànsit. 
 



 
4.7.- Execució per etapes 
 

 
 
Per accedir a l’interior del nucli només existeixen dues entrades, una per la plaça de d’Avall, que és el més ample 
i l’altra el de la plaça d’Amunt, davant de l’església. 
 
L’entrada per la plaça d’Aval està afectada per les obres i per tant mentre durin les obres en quest tram no serà 
possible l’accés rodat per aquest punt. 
 
Per d’entorpir el mínim temps l’accés rodat al nucli antic, l’obra s’executarà en dues etapes. 
 

La primera corresponent al carrer Indústria pròpiament, fins a l’encreuament amb el carrer de Fora Portal. Això 
implicarà el tall del trànsit rodat en el carrer i quedarà inutilitzat l’aparcament municipal que hi ha situat en una 
parcel.la a la meitat del carrer. Caldrà tenir cura i avisar les activitats existents al carrer, especialment la botiga de 
comestibles situada al costat sud i l’empresa Elèctrica de Jafre que té la seva seu en aquest carrer. En aquesta 
primera etapa s’obrirà la part sud del carrer indústria per a la connexió de la xarxa de sanejament i pluvials, però 
la resta d’actuacions es realitzaran a la segona etapa. 
 
En la segona etapa es realitzaran les actuacions del carrer Fora Portal, Placeta del Bisbe i l’accés fins a la plaça 
d’Avall  que privaran l’accés rodat per aquest punt a l’interior del nucli i s’haurà de fer per l’altra accés. 
 
 
5. EXPROPIACIONS i AUTORITZACIONS NECESSÀRIES 
 
Tota l’actuació es realitza en sòl de titularitat pública excepte les servitud per les escorrenties d’aigües que es 
donaran a la zona de la Talaia. 
 
Per a l’execució de feines de modificació de xarxes de  serveis sobre les façanes o  modificació  d’escomeses 
particulars, caldrà l’autorització expressa dels propietaris dels edificis. 
 
 
6. SERVEIS AFECTATS 
 
El projecte contempla la renovació de tots els serveis dels trams afectats i per tant l’afectació és la que es 
reflecteix als plànols. 
 
 
7. REVISIÓ DE PREUS 
 
Donat que la durada de l’obra prevista no és superior a 12 mesos no es preveu fórmula de revisió de preus. 
 
 
8. PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material per a la realització de les obres descrites a la memòria puja a la quantitat de 
dos‐cents trenta‐vuit mil dos‐cents setanta‐sis euros amb setanta‐sis (238.276,76 €), de manera que un cop 
aplicats els corresponents percentatges de Despeses Generals i Benefici industrial queda un pressupost 
d’execució per contracte de tres‐cents quaranta‐tres mil noranta‐quatre euros amb setanta‐un cèntims 
(343.094,71 €). 
 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Es proposa com a termini d’execució nou  (9) mesos comptat des de la signatura de l’acta de replanteig de les 
obres i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos a partir de la recepció de l’obra. 
 
 
10. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA 
 
En compliment de Reglament General de la Contractació de les Administracions Públiques, es fa constar que les 
obres constitueixen una obra complerta, en el sentit exigit per l’articulat de l’esmentat Reglament donat que 
l’obra compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible d’ésser 
lliurada a l’ús general i públic corresponent. 
Es fa constar també que les obres, acompleixen amb la normativa vigent. 
  



 
 
11. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 
 
D’acord amb la LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 
2007), i segons l’article 54. Exigència de classificació: 
1. Per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres d’un import igual o superior 
a 350.000 euros, o de contractes de serveis per un pressupost igual o superior a 120.000 euros, és requisit 
indispensable que l’empresari estigui degudament classificat. Tanmateix, no cal la classificació per subscriure 
contractes de serveis compresos a les categories 6, 8, 21, 26 i 27 de l’annex II. 
En aquest cas, com que el pressupost és inferior a 350.000 €, no és exigible la classificació del contractista. 
 
12. ASSAIG DE LABORATORI 
 
La direcció de les obres especificarà els assaigs que consideri necessari efectuar en el decurs de les obres a més 
dels indicats al programa de control de qualitat. L'import d'aquests assaigs anirà a càrrec del contractista fins a 
una quantitat límit corresponent a l'1 % del pressupost de les obres, d'acord amb el que disposa el Decret 136/60 
de 3 de febrer, de la Presidència del govern. 
 
 
13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que incorpora el present projecte son: 
 
  I – MEMÒRIA, amb 12annexos 
  Annex núm. 1 – Topografia 
  Annex núm. 2 ‐‐ Recull fotogràfic 
  Annex núm. 3 – Geologia i geotècnica  
  Annex núm. 4 – Estudi de Seguretat i Salut 
  Annex núm. 5 – Pla d’obres 
  Annex núm. 6 – Gestió residus 
  Annex núm. 7 – Control de Qualitat  
  Annex núm. 8 – Pavimentació    
  Annex núm. 9 – Sanejament 
  Annex núm. 10 – Xarxa enllumenat públic i contaminació lumínica 
  Annex núm. 11 – Xarxa elèctrica 
  Annex núm. 12 – Xarxa aigua potable 

Annex núm. 13 – Justificació de preus 
 
 II– PLEC DE CONDICIONS 
  Plec de condicions tècniques generals 
  Plec de condicions tècniques particulars 
  
 III– PRESSUPOST 
  Amidaments 
  Quadre de preus: núm. 1 i núm. 2 
  Pressupost General  
  Resum del Pressupost  
  Últim Full 
 
 
 
 
 

 
 IV– PLANOLS 

1.1 Situació 
1.2 Planejament i ortofotomapa 
2.1 Xarxes de serveis ‐ Estat actual 
2.2 Xarxes de serveis ‐ Estat actual 
2.3 Estat actual xarxa d'aigua 
2.4 POUM ‐  xarxes de serveis 
3.1 Sanejament 
3.2 Sanejament 
3.3 Sanejament 
3.4 Detalls Sanejament 
3.5 Perfils longitudinal 
3.6 Perfil transversal 
4.1 Aigua 
4.2 Aigua 
4.3 Detalls Aigua 
5.1 Enllumenat 
5.2 Enllumenat 
5.3 Detalls Enllumenat 
6.1 Baixa tensió 
6.2 Baixa tensió 
6.3 Detalls Baixa tensió 
7.1 Telèfon 
7.2 Telèfon 
7.3 Detalls telèfon 
8.1 Paviment 
8.2 Paviment 
8.3 Detalls paviment 

 
 
 
 
Figueres, juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
Dionís Cañada Ylla       Bernat Masó i Carbó 
Enginyer industrial       Arquitecte tècnic 
 
 



Annex núm. 01 – Topogràfic 
 
 

   



Annex núm. 02 – Recull fotogràfic 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Annex núm. 3 – Geologia i geotècnica 
 

 
 
 

Donat que no s’ha realitzat cap estudi geològic i geotècnic específic per a la confecció del present 
projecte, farem us d’un Informe geotècnic que l’empresa Cecam va realitzar en data abril de 2006 a una 
parcel·la situada al prop de la zona. 
Es evident que el projecte de qualsevol vivenda o estructura que transmeti unes tensions sobre el 
terreny, precisa de manera obligatòria un estudi geotècnic molt precís que informi exactament de la 
naturalesa del subsòl. 
El nostre cas no es aquest. El projecte que ens ocupa planteja el soterrament d’uns serveis, per finques 
privades enjardinades, i per vials agrícoles, on es evident, que les exigències de l’estudi geotècnic 
poden ser molt menors. 
Es per a tot això que donada la proximitat de la parcel·la on s’ha fet l’estudi geotècnic amb la zona 
objecte de les obres, considerem prou raonable fer extensives les seves conclusions sense pèrdua de 
generalitat. 

 
 Estratigrafia local 

 
L’Informe geotècnic esmentat explica el següent: 

 
A partir dels sondatges realitzats s’han reconegut els nivells de materials següents: 

 
i) Nivell R: correspon a un rebliment format per sorres amb algunes restes de materials de 

construcció. El seu gruix es mou entre 0,30 i 0,40 m. 
ii) Nivell A: es tracta de sorres de colors marró, gris i gris verdós amb alguna passada d’argiles. 

Està format majoritàriament per materials granulars de compacitat solta. El seu gruix es mou 
entre 7,30 i 9,50 m. 

iii) Nivell B: correspon a un substrat eocènic format per lutites, gresos i microconglomerats. 
 
Desconeixem altres dades d’aquestes mostres com ara la matèria orgànica o altres que no surten 
reflectides en l’Informe geotècnic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Annex núm. 4 – Estudi de Seguretat i Salut 
Pla d’obres 
1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu reduït 
volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4. "Obligatorietat de l'estudi de 
seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial Decret 1627/97, de 24 
d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, en verificar-se que: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada s i g u i  superior a 30 dies laborables, emprant-se en 
algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de 
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb el Reial Decret 1627/97, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

• Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
• Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
• Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
• Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
• Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
• Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
• Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

1.1.3. Contingut del EBSS 
D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 1627/97, l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes 
de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en la mateixa. 

En l'estudi bàsic es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació 
o manteniment, sempre dins del marc de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborables. 

 
1.2. Dades generals 

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, 
es ressenyen: 

 

 

Promotor Ajuntament de Rupià 
Autor del projecte Dionís Cañada Ylla i Bernat Masó Carbó 
Constructor - Cap d'obra  
Coordinador de seguretat i salut  

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut. 

 
 

Denominació del projecte Urbanització del Carrer Industria 
Plantes sobre rasant - 
Plantes sota rasant - 
Pressupost d'execució material 238.276,76 € 
Termini d'execució 9 mesos 
Núm. màx. operaris 15 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

 
 

Adreça Carrer Industria, Rupià (Girona). 
Accessos a l'obra Al tractar-se de zona urbana els accessos a l'obra es produeixen per diversos 

carrers que condueixen a l’obra, tots ells hauran d’estar degudament 
senyalitzats i delimitats. 

Topografia del terreny La topografia del terreny, és en general plana, amb una lleugera pendent de 
nord cap a sud, seguint la direcció del carrer industria. 

Edificacions contigües Zona urbana de diferents altures, en general de màxim 3 altures.. 
Servituds i condicionants Existeixen servituds de pas, per sortir del transformador. 
Climatologia La comarca del Baix Empordà, és més coneguda per efectes eòlics que no 

pas pluvials. 
 
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la 
Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el 
consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 
 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris 
més propers. 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, de 
8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 
primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 486/97, de 14 
d'abril: 



• Desinfectants i antisèptics autoritzats 
• Gases estèrils 
• Cotó hidròfil 
• Benes 
• Esparadrap 
• Apòsits adhesius 
• Tisores 
• Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els 
elements utilitzats i substituint els productes caducats. 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés 
a produir un accident laboral. 

 
 

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Consultori local Rupià 
Pl. d'Avall, 2 
Tel. 972 76 90 67 

 
1,00 km 

Assistència primària 
(Urgències) 

CAP La Bisbal d'Empordà 
Marcel Ralló, 10 
17100 Bisbal d'Empordà, la 
Tel.: 972 64 38 08 
Fax.: 972 64 38 43 

 
 
5,00 km 

Assistència Urgències Hospital de Palamós 
Hospital, 36 
17230 Palamós 
Tel.: 972 60 01 60 
Fax.: 972 60 24 37 

 
 
15,00 km 

Emergencies Médiques 061 / 112  
 
La distància al centre assistencial més proper donde este s'estima en 15 minuts, en condicions normals 
de tràfic. 

Es disposarà d'una farmaciola, camilla i manta isotèrmica amb el contingut de material necessari. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 
1.3.3. Principis Generals Aplicables durant l’execució de l’obra. 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

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

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

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

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball 
en les obres" contingudes a l'apartat 15 de l'Annex IV (Part A) del R.D. 1627/97. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals 
tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la 
pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 

1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 

1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

• 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
• 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
• 1 lavabo per cada vàter 



• 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
• 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
• 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
• 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
• 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió 
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 

 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos  relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases 
de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o 
reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per 
millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 
Riscos generals més freqüents 

• Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
• Despreniment de càrregues suspeses 
• Exposició a temperatures ambientals extremes 
• Exposició a vibracions i soroll 
• Talls i cops al cap i extremitats 
• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
• Electrocucions per contacte directe o indirecte 
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
• Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
• Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra 
• Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 

comportin majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 que 
exigeixen la seva presència. 

• L'operacions  que  comportin  riscos  especials  es  realitzaran  sota  la  supervisió  d'una  persona 
qualificada, degudament instruïda 

• Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h 

• Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 
hores de major insolació 

• La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 
mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

• La  manipulació  dels  elements  pesats  es  realitzarà  per  personal  qualificat,  utilitzant  mitjans 
mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris 

• Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, 

en funció de la seva intensitat i voltatge 
• No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
• Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 
• S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 
• S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
• Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 

km/h 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

• Casc de seguretat homologat 
• Casc de seguretat amb barballera 
• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
• Cinturó portaeines 
• Guants de goma 
• Guants de cuir 
• Guants aïllants 
• Calçat amb puntera reforçada 
• Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 
• Botes de canya alta de goma 
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
• Roba de treball impermeable 
• Faixa antilumbago 
• Ulleres de seguretat antiimpactes 
• Protectors auditius 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de 
l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), 
específics per a aquests treballs. 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

• Electrocucions per contacte directe o indirecte 
• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Projecció de partícules als ulls 
• Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

• Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m 
per a les línies soterrades 

• Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
• Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 

amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i 
visera 

• S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
• En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m 

si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
• Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
• Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
• Queden  terminantment  prohibides  les  connexions  triples  (lladres)  i  l'ús  de  fusibles  casolans, 

emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI) 



• Calçat aïllant per a electricistes 
• Guants dielèctrics 
• Banquetes aïllants de l'electricitat 
• Comprovadors de tensió 
• Eines aïllants 
• Roba de treball impermeable 
• Roba de treball reflectora 

1.5.1.2. Tancat d'obra 
Riscos més freqüents 

• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Projecció de fragments o de partícules 
• Exposició a temperatures ambientals extremes 
• Exposició a vibracions i soroll 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
• Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
• Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Calçat amb puntera reforçada 
• Guants de cuir 
• Roba de treball reflectora 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

1.5.2.1. Condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 

• Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere 

• Circulació de camions amb el bolquet aixecat 
• Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció 
• Caiguda de material des de la cullera de la màquina 
• Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió 
• Bolcada de màquines per excés de 

càrrega Mesures preventives i proteccions 

col·lectives 

• Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
• Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels 

desnivells existents 
• Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de 

clots 
• Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
• La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
• Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de 

terres Equips de protecció individual (EPI) 

• Auriculars antisoroll 
• Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina 

1.5.2.2. Fonamentació 
Riscos més freqüents 

• Inundacions o filtracions d'aigua 
• Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per 

vehicles Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
• El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos 

amb pestells de seguretat 
• Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants homologats per al treball amb formigó 
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
• Botes de goma de canya alta per formigonat 
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

1.5.2.3. Estructura 
Riscos més freqüents 

• Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
• Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
• Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
• Guants homologats per al treball amb formigó 
• Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
• Botes de goma de canya alta per formigonat 
• Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

1.5.2.4. Tancaments i revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell 
• Exposició a temperatures ambientals extremes 
• Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
• No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

1.5.2.5. Cobertes 
Riscos més freqüents 

• Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de 
les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

• L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits 
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de 
desembarcament 

• S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Calçat amb sola antilliscant 
• Roba de treball impermeable 
• Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 



1.5.2.6. Instal·lacions en general 
Riscos més freqüents 

• Electrocucions per contacte directe o indirecte 
• Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
• Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
• Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

• S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de 
connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 

• S'utilitzaran eines portàtils amb doble 

aïllament Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants aïllants en proves de tensió 
• Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
• Banquetes aïllants de l'electricitat 
• Comprovadors de tensió 
• Eines aïllants 

1.5.2.7. Revestiments interiors i acabats 
Riscos més freqüents 

• Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell 
• Exposició a vibracions i soroll 
• Talls i ferides amb objectes punxants 
• Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 
• Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions 

col·lectives 

• Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la finalitat de 
minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació 

• Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 
• A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics o pigments 

tòxics queda prohibit menjar o fumar 
• Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de mobiliari de cuina i 

aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar ensopegades, caigudes i accidents 
• Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada jornada de treball 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Casc de seguretat homologat 
• Guants de goma 
• Guants de cuir 
• Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
• Ulleres de seguretat antiimpactes 
• Protectors auditius 

1.5.2.8. Instal·lacions 
Riscos més freqüents 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobresforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 

 
1.5.2.9. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 
1627/1997) 

 
 
 

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

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3. Treballs amb exposició a radiacions 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. 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a 
les prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de Treball en la 
Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª 
"Seguretat en el treball en les indústries de la Construcció i Obres Públiques" Subsecció 2ª "Bastides 
en general". 

En  cap  cas  s'admetrà  la  utilització  de  bastides  o  escales  de  mà  que  no  estiguin  normalitzats  i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació  de  mitjans  auxiliars  prevists  a  l'obra  amb  les  seves  respectives  mesures  preventives  i 
proteccions col·lectives: 

1.5.3.1. Puntals 
• No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat 

• Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 

• Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 

1.5.3.2. Torre de formigonat 
• Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés 

a tota persona no autoritzada" 

• Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m 



• No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de 
formigonat durant els seus canvis de posició 

• En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç 

1.5.3.3. Escala de mà 
• Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales 

• Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants 

• Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones 

• Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars 

• Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte 
al pla horitzontal 

• L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical 

• L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant- 
se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 

• S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 

• Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó 
de seguretat amb dispositiu anticaiguda 

1.5.3.4. Visera de protecció 
• La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i 

estabilitat, per evitar els riscos més freqüents 

• Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades 

• Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució 

1.5.3.5. Bastida de cavallets 
• Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 

• S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 

• Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 

• Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos 
deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 
manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda 
seguretat. 

b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (Reial Decret 1495/86), les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les 
especificacions dels fabricants. 

c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 

1.5.4.1. Pala carregadora 
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 

• L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 

1.5.4.2. Retroexcavadora 
• Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

• Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 

• Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en 
el sentit de la marxa 

• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada 

• Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 

• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega 

• No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega 

1.5.4.4. Camió per a transport 
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 

• Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

• Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, 
en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

• En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

1.5.4.5. Camió grua 
• El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors 

• Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant 

• La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat 

• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés 

• Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació 



• L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega 

1.5.4.6. Formigonera 
• Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

• La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

• El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

• Disposarà de fre de basculament del bombo 

• Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

• Les  parts  mòbils  de  l'aparell  hauran  de  romandre  sempre  protegides  mitjançant  
carcasses connectades a terra 

• No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 

1.5.4.7. Vibrador 
• L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

• La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

• Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanqueïtat i aïllament 

• Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si 
és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

• El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

• Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

• Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

1.5.4.8. Martell picador 
• Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 

operaris ni el pas del personal 

• No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa 

• Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues 

• Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 

1.5.4.9. Grueta 
• Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

• El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 

• Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable 
de suspensió de càrregues i de les eslingues 

• Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma 

• Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant 
• Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar 

• S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta 

• Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats 
sigui igual o superior al 10% del total 

• L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

• L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials 

• Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant 

1.5.4.10. Serra circular 
• El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

• Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra 

• Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 

• La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis 

• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

• El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 

• No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres 

1.5.4.11. Serra circular de taula 
• Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

• El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris 

• Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

• En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, 
tals com l'ús de protectors auditius 

• La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir 
al disc 

• La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

• S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

• La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

• Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

• L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 
• Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 



• la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

• No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 

1.5.4.13. Equip de soldadura 
• No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 

soldadura 

• Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

• Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible 

• En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada 

• Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball 

• Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert 

1.5.4.14. Eines manuals diverses 
• L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 

disposin de doble aïllament 

• L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades 

• No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant 

• Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars 

• Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

• En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 

• Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics 

• Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 

• Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats 

• En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del Reial 
Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir 
l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

• S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell 
• Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 

• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 

• Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 
• Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 

1.6.3. Pols i partícules 
• Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 

• Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules 

1.6.4. Soroll 
• S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball 

• Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 

• Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 

1.6.5. Esforços 
• S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 

• Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual 

• S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius 

• S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues 

1.6.6. Incendis 
• No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
• Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient 

• S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús 
de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 

1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es muntaran marquesines als accessos 
• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 
• S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides 
• No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Casc 
• Guants i botes de seguretat 
• Ús de borsa portaeines 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• S'evitarà la generació de pols de ciment 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants i roba de treball adequada 
1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica 
• L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals 
• Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant 
• La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament 
• Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra 

Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants dielèctrics 
• Calçat aïllant per a electricistes 
• Banquetes aïllants de l'electricitat 

1.7.4. Cremades 



Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 

il·luminada Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants, polaines i davantals de cuir 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

• La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben 

il·luminada Equips de protecció individual (EPI) 

• Guants i botes de seguretat 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que 
comporten majors riscos. 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present estudi bàsic de seguretat i salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes 
d'objectes. 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se 
per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans  de  l'execució  de  qualsevol  treball  de  reparació  o  de  manteniment  dels  ascensors  
i muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials referits en 
els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos 
especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 

Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en el 
propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

• Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
• Execució de tancaments exteriors. 
• Formació dels ampits de coberta. 
• Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
• Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades 
• Disposició de plataformes volades. 
• Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El Contractista haurà de reflectir en el corresponent Pla de Seguretat i Salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a 
personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva 

activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho 
requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de Prevenció de Riscos 
Laborals, a través del seu article 4.3. 

A tals aquests efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les 
mesures incloses en el corresponent Pla de Seguretat i Salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest 
Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte  i 
immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement 
de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 

1.12. Mesures de Prevenció i Protecció 
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...). 

 
 
1.12.1. Mesures de Prevenció Col·lectiva 

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

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

com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització  de  camions  mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de  càrrega  i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- 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 rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les 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 xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
1.12.2. Mesures de Prevenció Individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 



- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
- agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
1.12.3. Mesures de Protecció a Tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

- Immobilització  de  camions  mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de  càrrega  
i descàrrega 

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

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
2.1. Y. Seguretat i salut 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 

21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 

13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 

31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 



Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Completat per: 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 



 
Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 

2.1.1.1. YCI. Protecció contra incendis 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completat per: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 
7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

2.1.3. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
 
DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 



BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. B.O.E.: 14 de mayo de 2003 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010 

2.1.4. YS. Senyalitzacions i tancaments del solar 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 
 
 
 
Figueres, juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
Dionís Cañada Ylla       Bernat Masó i Carbó 
Enginyer industrial       Arquitecte tècnic 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Annex núm. 5 – Pla d’obres  

  

PLA D'OBRES
OBRA:
PROMOTOR:

CAPÍTOLS
Enderroc i moviment de terres
Instal·lacions
Xarxa plujanes
Xarxa clavegueram
Xarxa enllumenta
Xarxa telefonia
Xarxa aigua potable
Pavimentació
Diversos (seguretat,...)

IMPORT (%) 100,00

import PEM (€) 238.27719.062

6,00 4,00 8,00 5,006,00 12,00

14.297 28.59314.297 11.9149.53130.976 23.828 28.593 28.593 28.593

13,00 10,00 12,00 12,00 12,00

MES 9

Projecte bàsic i executiu pavimentació carrer Indústria
Ajuntament de Rupià

1º ETAPA 2º ETAPA
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

 

 

 



ANNEX NÚMERO 6. GESTIO DE RESIDUS. 
 

Introducció 
 
L’objecte del present apartat és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 
La present actuació s’ubica al terme municipal de Rupià, el qual forma part de la comarca del Baix Empordà, 
província de Girona. El terme municipal té una extensió de 6,3 Km², i el poble està a 66 m sobre el nivell del 
mar. 
Els límits del terme municipal són al nord amb Foixà, a l'est amb Parlavà, al sud amb Corçà i a l'oest amb 
La Pera. 
L’àmbit corresponent al present projecte constructiu comprèn part de la zona urbana del nucli antic del 
terme municipal de Rupià. 
La topografia de l’emplaçament és pràcticament planera, amb un lleugera pendent en la direcció nord a sud. 
La longitud total del projecte és de 2079,13 m2 de superfície. 

 
 Característiques generals del projecte constructiu 

 
El present projecte contempla substituir la instal·lació existent d’enllumenat públic, amb l’objectiu de 
disminuir el consum i la contaminació lumínica, donat que actualment tot l’enllumenat públic contemplat 
està instal·lat de forma aèria, donant una imatge urbana no desitjada i a vegades caòtica. Tanmateix, 
ocorre el mateix amb els serveis d’electricitat i de telefonia. 

 
Per altre part, cal renovar la instal·lació de la xarxa de clavegueram d’aigües residuals i una de pluvials. Les 
obres més importants a realitzar contemplades en el Projecte Constructiu són les següents: 
- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 
determinacions: paviments, xarxa aèria de baixa tensió, xarxa de telefonia i xarxa d’enllumenat públic. La 
demolició d’enderroc genera material d’enderroc de materials diversos. 
- Xarxa de serveis: clavegueram d’aigües residuals, clavegueram d’aigües plujanes, subministrament 
elèctric, enllumenat públic, telecomunicacions i xarxa de gas. 

 
 Tipologia de residus generats 

 
Durant l’execució de les obres del projecte constructiu de les obres, es complirà el Decret 201/1994, de 26 
de juliol; així com el decret 161/2001, de 16 de juny que modifica l’anterior. 
Durant l’execució de les obres es generaran residus amb els següents continguts: 
- Terres granulars de sota la pavimentació. 
- Formigó. 
- Canonades i pous de registre. 
- Línies elèctriques aèries d’alta tensió i de baixa tensió. 
- Línies d’enllumenat i punts de llum. 
- Línies telefòniques. 
- Canonades de gas. 

 
Segons el catàleg de residus europeu, els materials es classifiquen segons la taula següent: 

 
 

Disposem de dos abocadors relativament propers al punt de les obres, que són: 
 

i) Dipòsit controlat d’Albons: 
- Estat: en servei 
- Tipus de residu gestionat: runes 
- Adreça física: Finques Olivar de la Pedrera 
- Població: Albons (codi postal: 17136) 
- Telèfon: 972-39-61-52 
- Nom del titular: DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL 
- Adreça del titular: c/ Pujada Creu de Palau 2,2N, Girona (17003) 
- 
ii) Dipòsit controlat de Santa Cristina D’Aro: 
- Estat: en servei 
- Tipus de residu gestionat: runes 
- Adreça física: Mas Patxot 
- Població: Santa Cristina (codi postal: 17246) 
- Telèfon: 972-83-82-48 
- Nom del titular: GESTORA DE RUNES DE SOLIUS, S.L. 
- Adreça del titular: c/ Travessera de Gracia, 56, 1R, 4A de Barcelona (08006) 

 
 

 Volum de residus 
 

Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents: 
 

Tipus de residu Amidament 

Cablejat elèctric (ml) 600 ml 

Cablejat d’enllumenat 230 ml 

Enderrocs d’obra 100 m
3
 

Excavació de Rases 580 m
3
 

Telefonia 300 ml 
 

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts 
d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en l’excavació de 
desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui 
adient a criteri de la Direcció d’Obres. 

 
 Vies de gestió de residus 

 
10.5.1- Marc Legal 

 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de 
Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de 
febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la 
Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 
de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre 
els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

RESIDU CLASSIFICACIÓ TRACTAMENT 
TERRES INERT T15 
FORMIGÓ INERT T11/515 
ALTRES INERT T11/515 

 



 
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels 
residus i la llista europea de residus. 

 
10.5.2- Procés de desconstrucció 

 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 
disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar- se 
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 
- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

o Enderrocs d’obra ( formigó, materials ceràmics, roca, terres…) 
o Tanques metàl·liques 
o Línia telefònica 
o Canonada d’aigua potable 
o Xarxa clavegueram o Cablejat elèctric 
o Paviment 
o Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 
- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs 
- 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 

10.5.3- Gestió dels residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es 
centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 

seu recorregut. 
- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 

el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 



Annex núm. 8 – Pavimentació   
 
MEMÒRIA TÈCNICA TRAÇAT 
 
Introducció 
 
EI traçat en planta dels vials ve determinat pel traçat existent. 
 
Es considera l’eix el centre de la línia de pedra natural que conforma la confluència de les dues pendents del 
paviment cap a la part central. L’amplada del vial és variable entre 5 i 6 metres en el carrer indústria en una 
longitud de 192 metres i una variació entre 3 i 8 metres la resta, amb una longitud de 62 metres l’accés fins a 
la plaça. 
  
Donades les característiques de l’entorn, accessos existents i façanes no es poden vincular directament la 
rasant a un corva tipus, en qualsevol cas i en la mesura possible s’ha tingut en compte pels càlculs de la planta i 
l’alçat la "Instrucción de Carreteras" del MOPU, Norma 3.1-I.C. 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen la corba de paràbola d’eix vertical d’equació: 
 

𝑦 =
𝑥2

2 · 𝐾𝑣
 

 
On: 
Kv = paràmetre de la paràbola en m.  
x,y = coordenades de la paràbola. 
 
Altres dades de la paràbola son: 
 

𝜏 −
𝐾𝑣 · 𝑄

2
            𝜆 −

𝐾𝑣 · 𝑄2

8
 

  
T = longitud de la tangent en m.  
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 
ACORD VERTICAL CONVEX 
 

 
Kv = paràmetres de la paràbola  

X,y = coordenades de la paràbola 
 T = longitud de la tangent en m  
d = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u  
i-1, i-2  = pendents d’entrada i de sortida 
 
ACORD VERTICAL CÒNCAU 
 

 
  
Kv = paràmetres de la paràbola  
X,y = coordenades de la paràbola  
T = longitud de la tangent en m  
d = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i-1, i-2  = pendents d’entrada i de sortida 
 
Moviment de terres 
 
Es proposa la demolició del paviment actual del carrer Indústria i el moviment de terres necessari per tal de 
garantir la rasant prevista a projecte i l’adequació dels talussos existents.  
 
Tot el material demolit serà carregat i portat a l’abocador més proper en les condicions que determina el 
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
Els traçats en planta i perfils longitudinals del vial es defineixen en els plànols corresponents. 
 
Capacitat portant del terreny 
 
Per manca dels corresponents assaigs de laboratori per a la determinació de CBR a les cotes de les rasants 
definitives i donada l’estabilitat i el bon comportament que ha tingut durant els anys que porta en 
funcionament es considera que el paviment existent està disposat sobre esplanada E3, CBR superior a 20 
  
MEMÒRIA TÈCNICA PAVIMENTS 
 
Introducció 
 
 
• L’objectiu del present projecte és dimensionar el paquet de ferm del paviment definit al  al “Projecte 

d’urbanització del carrer Indústria” de Rupià, així com també definir i dimensionar les característiques 
necessàries de l’esplanada sobre la que es disposen. 



 
Es definiran també les bases necessàries per executar correctament altres elements de pavimentació. 
 
Normativa aplicable 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
• Ordre  2/07/1976,  “PG-3/88,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen  determinats  articles  del Plec  de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 
(BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
  
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 
 
 
 

Seccions estructurals de ferms 
 
Per a la determinació de la secció de ferm, és necessari disposar de dues variables: 
 
Trànsit: La secció de paviment depèn de la previsió de vehicles pesats que circularan diàriament pels carrers de 
l’àmbit d’actuació. 
 
Esplanada:  La  secció  de  paviment  depèn  de  la  qualitat  i  estabilitat  del  terreny  existent  a  l’àmbit 
d’actuació. 
 
Aquestes 2 variables ens serviran per a determinar el paquet de ferm de les zones on poden accedir vehicles. 
 
Determinació i justificació de les variables de trànsit 
 
Es considera que actualment el carrer Indústria està format per material amb prou capacitat portant com per 
garantir una categoria d’esplanada tipus E3 de manera que garanteix un mòdul Ev2 superior a 300 MPa i un 
CBR superior a 20. 
 
La secció del paviment a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que hi circulin. Es preveu una 
IMD inferior a 50 veh/dia, bàsicament maquinària agrícola. D’aquesta manera i segons la Norma 6.1 I.C. 
“Secciones de firme” es considera un trànsit T41. 
 
Determinació de la secció de ferm 
 
A  continuació  es  presenta  el  dimensionament  de  cadascun  dels  paviments  utilitzats  en el  present 
projecte. 
 
La secció del paviment al camí d’accés als vials dependrà del nombre de vehicles pesats que circulin pel vial. Es 
preveu una IMD inferior a 50 veh/dia. D’aquesta manera es considera un trànsit T41. 
 
Paviment de formigó 
 
A partir de les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas de paviment de formigó i amb les 
variables de disseny considerades és el següent (Transit T41; Esplanada E-3): 
 
. Capa 1: base de tot-u artificial de 15 m de gruix compactada al 98% del PM 
. Capa 2: paviment de formigó rentat a l’àcid. Per a realitzar la junta del tram de paviment es disposa d’una 
junta realitzada amb disc. 
 
Indicacions constructives 
  
Es preveu mantenir la rasant a una cota similar a l’actual per tal de no afectar els accessos a les edificacions 
contigües. En qualsevol cas es preveu regularitzar-la per tal de donar uniformitat i millorar la seguretat de la 
circulació. 
 
La calçada tindrà la recollida d’aigües al centre del carrer, amb un 2% de pendent transversal per garantir el 
desguàs de les aigües de pluja. 
 
 



 



Annex núm. 9 – Sanejament 
 

1.- INTRODUCCIÓ   
 

La implantació de la xarxa de sanejament projectada s’ha previst amb sistema separatiu d’aigües negres i 
d’aigües plujanes, que es connectarà en els punts indicats als plànols, punts previstos de la urbanització 
existent. 

 
Cal tenir en compte que la zona d’actuació ve condicionada per la xarxa aigües avall amb un servei en 
funcionament i per tant amb les seccions ja definides. 

 
La instal·lació de la xarxa es realitzarà d'acord amb la norma NTE-ISA-1973 i amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals de les canonades de sanejament a les poblacions, disposant dels corresponents 
pous de registre a fi de possibilitar el bon funcionament i manteniment de la xarxa. 

 
Els materials a emprar són tubs corrugats fabricats amb resina en pols de PVC autoportants envoltats 
d’una capa de formigó i sobre llit de sorra. Els pous de registre seran de fabrica de gero de 15 cm o 
prefabricats prèvia acceptació per la D.F. Tindran les característiques estructurals i constructives 
ressenyades en els plànols de detalls, acabant-se amb un enlluït interior. 

 
Les aigües recollides pels embornals es connectaran a la xarxa d’aigües plujanes de diàmetre 400 mm, amb 
un tub de Ø200mm. 

 
El traçat longitudinal de la xarxa no superarà el pendent màxim d'un 5 % per tal que les velocitats 
estiguin dins els límits establerts a la normativa vigent. 

 
2.- NORMATIVA APLICABLE 

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

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

 
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
3.- DIMENSIONAT DELS COL.LECTORS 

 
3.1.- Introducció 

 
Per a la xarxa d’evacuació d’aigües negres i donat que es preveu un increment d’escomeses es modifica la 
instal·lació, substituint el tub existent de diàmetre per un de diàmetre 400. 
La nova xarxa de plujanes preveu la recollida d’aigües dels propis carrers i sobretot les recollides que 
actualment entren a propietat privada. Es preveu una conducció de 400 mm. 

 
Els pous de registre es col·locaran cada 50,00 m de màxim o a cada canvi d’alineació. 3.2.- 

Càlcul xarxa d’aigües plujanes 
Donat que les característiques i superfície de conca suposen un cabal molt inferior a la capacitat d’una 
conducció de 400mm que és el diàmetre mínim per evitar la obstrucció de la xarxa, no es considera 
necessari realitzar el càlcul justificatiu. 

 
4.- DISSENY DELS ELEMENTS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS. 

 
• Disseny embornals 

 
S'han utilitzat en el present projecte embornals de reixa de 40x40 cm, de fundició amb acabat 
negre, amb inclinació cap al centre. 

 
Les escomeses d’aquests embornals seran de diàmetre 200 mm PVC per assegurar una correcta 
evacuació i per evitar l’obturació. 

 
Els embornals es dimensionen únicament perquè drenin les aigües de pluja dels vials ja que les aigües 
caigudes sobre teulades o finques ja s’introduiran directament al col·lector de pluvials mitjançant els 
baixants de pluvials dissenyats. 

 
La capacitat estimada de recollida d'aigües d'un embornal de dimensions 0,60 x 0,40 m2 correctament 
col·locat segons el pendent longitudinal del vial i amb un pendent màxim transversal del vial del 2% és la 
que indica la taula següent: 

 

J (pendent del  carrer) Capacitat d'absorció 

0,005 20 I/s 

0,01 18 I/s 

0,02 14 I/s 

0,04 8 I/s 

0,08 4 I/s 

 
 

EI període de retorn amb el que es dimensionen els embornals és com a la resta de la xarxa de 10 anys (T = 
10 anys). 

 
4.2.- Recomanacions tècniques 

 
Per garantir el correcte funcionament i la major vida útil possible de la nova xarxa es recomanable 
complir els criteris següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats: 

 
Pendents: 

 
Pendent  mínim:  1%.  Un  pendent  menor  podria  comportar  problemes  de  sedimentacions  amb  la 
conseqüent pèrdua de secció dels col·lectors. 

 
Diàmetres: 

 
Diàmetres:  Els  diàmetres  interiors  dels  col·lectors  de  PVC  han  de  ser  el  suficientment  grans  per 



possibilitar el pas dels cabals d’aigües calculats amb el corresponent pendent. 
Diàmetre mínim: 300 mm. Un diàmetre inferior podria comportar problemes per obturacions d’elements 
sòlids que pugui portar la xarxa. 

 
Velocitats: 

 
Velocitat mínima: 0,5 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de sedimentacions de 
partícules en suspensió i de sòlids. 

 
Velocitat màxima: 5,0 m/s. Una velocitat major podria provocar un desgast excessiu als col·lectors 
escurçant-los la vida útil. 

 
4.3.- Característiques tècniques dels diferents elements. 

 
Els col·lectors hauran de complir amb les especificacions de producte definides en el projecte de Norma 
Europea pr EN 13.476 (Canonades estructurades per a sanejament). 

 
Els col·lectors d’aigües residuals i pluvials seran corrugats a l’interior amb pols de resina de PVC 
autoportants. Es col.locaran sobre una solera de sorra de 15 cm d’espessor i seran tipus “Sanecor” o 
similar. 

 
La paret interior serà blanca per garantir en cas d’inspeccions televisives de l’interior del conducte que la 
qualitat d’aquestes sigui alta. 
Rigidesa: SN ≥ 8 kN/m2 

 
La junta elàstica ha d’estar allotjada a l’interior del corrugat per evitar que durant la fase de muntatge del 
maneguet es pugui sortir. 
La junta elàstica ha d’impedir la sortida del líquid i també davant la presència d’un possible nivell freàtic 
l’entrada d’aigua a l’interior dels col·lectors. 

 
Els pous de registre sota calçada seran prefabricats o fets in situ amb gero o PVC, els elements que els 
formaran i les seves característiques són els següents: 

 
• Llosa de pou circular de 120 cm de diàmetre. 

 
• Base de pou 100cm prefabricada, de formigó d’alta qualitat. Es fabrica sense orificis laterals. 

Posteriorment es realitzen els mateixos per l’entrada i sortida de tubs, a l’alçada, diàmetre i 
angles desitjats. 

 
• Encaixos: Superior: Admet encaix tant amb la tapa superior com amb els diferents possibles 

anells. 
 

• Anell de pou  100 x 60 tipus 'ICA', fabricats amb obra de gero o de PVC. 
 

• Anell de recrescut prefabricat, de formigó d’alta qualitat o PVC. Permet enrasar el conjunt del pou 
de registre a la cota desitjada. 

 
• Encaixos: 

Superior: Amb tapa de fosa 0 70 cm. 
Inferior: Amb anell 100 x 30 cm i amb base de pou 120 x 120 cm 

 

• Bastiment i tapa de ø 70 cm tipus fundició Benito o similar: 
Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de 070 cm i 65 kg de 
pes. 

 
• Graons: Graó per a pou de registre d’acer galvanitzat, de 361x216x30 mm, amb tija ferruginosa de 

12 mm. 
 

• Juntes: 
Juntes entre anells, base i tapa de formigó prefabricat de 120. 
Característiques tècniques: Cautxú SBR duresa 40 shore-A normes SIS 367611, 
DIN 4060, BS 2494. 

 
Càlcul hidràulic aigües pluvials: 
 

 
 

 
 
Càlcul hidràulic aigües negres: 
 

 
 

 
 
 
  



 
Càlcul mecànic aigües pluvials: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Càlcul mecànic aigües negres: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



5.- REIXA EMBORNAL 

 
 

  



 



Annex núm. 10 – Xarxa enllumenat públic i 
contaminació lumínica 
 
12.1.- Preliminars bàsics a la xarxa d’enllumenat públic 

 
La funció predominant de l’enllumenat s’inscriu als requeriments de totes les activitats que es 
desenvolupen durant la nit en l’espai públic: seguretat per a tots els tipus de mobilitat, també de 
les persones i béns mobles i immobles, i un major confort en l’ús nocturn de la ciutat per 
part dels ciutadans. 
Convé analitzar els conceptes tècnics i unitats d’amidament dels efectes lluminosos; entre 
aquests, tenen una rellevància principal els següents: 

• Fluxe lluminós (Ф), que defineix la quantitat de llum emesa per la font lluminosa en una unitat 
de temps. La seva unitat d’amidament és el lumen (lm). 

• Il·luminació (E), que és la relació entre el fluxe lluminós incident en uns superfície i 
l’àrea d’aquesta superfície (E= Ф/S). La seva unitat és el lux (lx)= lm/m². 

• Eficiència o rendiment lluminós, que és la relació entre el fluxe lluminós emès per la font i 
la potència elèctrica consumida en wats (lm/w). 

• Intensitat lluminosa (I) en una direcció determinada (α ) , que és la relació entre el fluxe 
lluminós emès per la font en un conus infinitesimal d’eix la direcció considerada i l’angle 
sòlid del conus (Ω) (Ια = Ф/ Ω ). La seva unitat és la candela (cd) essent equivalent a un 
lúmen per estereoradian. 

 
 
12.2.- Solució adoptada 

 
Per la redacció i càlculs del projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes vigents, 
tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 
En aquest estudi es dotarà a la zona d’una il·luminació minima, d’acord amb els paràmetres 
necessaris per il·luminar un àmbit de tipus agrícola. L’objectiu no és dotar a la zona d’una gran 
lluminositat sinó dotar-la de la lluminositat suficient per garantir la seguretat en la circulació i als 
possibles vianants en el conjunt. 
En concret, agafant les recomanacions donades per la CIE (Comisió Internacional d’Enllumenat) i 
la norma espanyola MV1965 d’enllumenat urbà, arribem als següents requeriments: 

- En els carrers, intensitat mitjana de 15 a 20 lux i uniformitat mitjana superior al 40-50%. 
- En els passatges, intensitat mitjana de 10 a 15 lux i uniformitat mitjana superior al 20-40%. 
- La il·luminació mínima en voreres no serà inferior als 5 lux. 

Per altre part, l’Institut Català del Sòl també fa les seves recomanacions en actuacions residencials: 
- En els passos de vianants, intensitat mitjana de 6 a 15 lux i uniformitat mitjana del 20 al 40%. 
- En els vials de tipus secundari, intensitat mitjana de 15 a 20 lux i uniformitat mitjana del 40 

al 50%. 
- En els vials de tipus primari intensitat mitjana de 20 a 25 lux i uniformitat mitjana del 50 al 

60%. En el cas concret que ens ocupa, tenim el següent: 
El quadre de comandament de l’enllumenat es situarà en un punt intermedi del carrer industria 
adossat a la façana de una finca privada. D’aquest sortiran la línia de distribució. Tota la xarxa 
es projecta soterrada. 
En quant al tipus de punts de llum a usar, es preveu el següent: Punt de llum format tipus PCM-
100/CC-A 28 LED 350mA de Carandini. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’encesa es fa mitjançant un interruptor horari astronòmic; dispositiu electrònic que realitza 
automàticament la maniobra d’apagada i encesa, variant automàticament l’hora d’encesa i 
apagada al llarg de l’any, segons les coordenades geogràfiques. 

 
Seguint el preconitzat per diferents recomanacions d’enllumenat, s’ha adoptat una intensitat 
mínima de 10 lux per a tota la zona. 

 
Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe 
amb el terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà 
als elements metàl·lics dels bàculs i/o columnes, i a les plaques de terra ubicades al pou d’aquestes 
columnes. 

 
 
12.3.- Potències instal·lades 
Les potències instal·lades són les següents: 

 
Instal·lació Nº Lluminàries Potència Unitària 

(W) 
Potencial Total (W) 

Carrer Industria  13 35 W 455 Watts 
 
 
12.4.- Potència de càlcul 

 
Segons la Instrucció MI BI 009, les xarxes que alimenten punts de llum amb làmpades o tubs 
de descàrrega, estaran previstes per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, 
als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega prevista en 
voltampers serà, com a mínim, 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades o tubs de 
descàrrega que alimenten. 
P (VA) = 1,8 x Plàmpades (W) 
Per tant, les potències de càlcul són les següents: 

 
Instal·lació Potencia Instal·lada 

 
Potència de Càlcul 

 Carrer Industria  35 63 Watts 
 
 
12.5.- Intensitat admesa als conductors 

 
Segons la vigent Instrucció, la intensitat màxima admissible en un conductor, s’obté de la 
Taula I “Intensidades máximas admisibles en cables de cobre con instalación enterrada”, per a 
cables de coure amb tensió nominal d’aïllament 1.000 V, i tipus d’aïllament (R), aplicant 
posteriorment els coeficients correctors pertinents. 



En el cas que ens ocupa, tenim tres possibles configuracions, segons el tram de què es tracti. 
i) Conductor directament enterrat amb altres línies a la mateixa rasa. 
ii) Conductor directament enterrat sense altres línies a la mateixa rasa. 
iii) Conductor soterrat entubat. 

Pel que fa a intensitat màxima admissible es refereix, el més desfavorable dels casos és el 
tercer, en què a les intensitats obtingudes de la taula, se li aplica un coeficient de 0,8. Per tant, 
les intensitats màximes admissibles en els conductors són: 

 

Secció Intensitat taula (A) Coeficient Intensitat 
admissible 

6 mm2 66 0,8 52,8 
10 mm2 88 0,8 70,4 
16 mm2 115 0,8 92 
25 mm2 150 0,8 120 

 
 
12.6.- Càlcul de línies 

 
Per al càlcul de la secció dels conductors, s’ha seguit tot el que hi ha especificat en el Reglament Electrotècnic 
de B.T. i Instruccions Complementàries, considerant-se bàsicament les taules i factors de correcció que allí 
figuren. 
Les dades generals de partida són: Tensió nominal: 380/220V, 50 Hz Factor de potència (cos ϕ) 0,95 
Conductivitat del coure (ρ) 56 Ω/mm2 x m Conductivitat de l’alumini (ρ) 38 Ω/mm2 x m 
Els procediments de càlcul de les intensitats nominals i caigudes de tensió dels circuits s’indiquen en els fulls 
següents. 
S’ha tingut en consideració que des de l’origen de la instal•lació al punt de consum, la caiguda de tensió fos 
inferior al 3% al tractar-se de línies d’enllumenat. Malgrat que el Reglament la fixa en un 3% la caiguda de 
tensió màxima, aquesta hauria de ser del 2,4% en les instal•lacions de reducció de tensió en capçalera per 
garantir, a més, el correcte funcionament de l’estabilitzador. 
 

                    PUNTS DE LLUM Fases LONGITUT                      POTENCIES  (KW)                            Caigudes de tensió

TRAM CARRER HM 100Led35 M 250 SA 150 SA 250 SA 400  (2,3) tram  L   ( m ) Instal.lada de càlcul Intensitat Secció al tram final %

al tram 1.8 x P

LC Industria

0-1 20 6 3 35,00 2,71 4,88 8,28 6 1,27 1,27 0,33

1-2 20 5 3 21,00 2,68 4,82 8,18 6 0,75 2,02 0,53

2-3 20 4 3 21,00 2,64 4,75 8,07 6 0,74 2,77 0,73

3-4 20 3 3 21,00 2,61 4,69 7,96 6 0,73 3,50 0,92

4-5 20 2 3 21,00 2,57 4,63 7,86 6 0,72 4,22 1,11

5-6 20 1 3 21,00 2,54 4,56 7,75 6 0,71 4,93 1,30

existent c sant vicenç 20 3 100,00 2,50 4,50 7,64 6 3,35 8,28 2,18

      

LB fora porta       

0-1 20 9 3 56,00 2,82 5,07 8,60 6 2,11 2,11 0,56

1-2 20 8 3 21,00 2,78 5,00 8,50 6 0,78 2,89 0,76

2-3 20 7 3 21,00 2,75 4,94 8,39 6 0,77 3,67 0,96

3-4 20 6 3 21,00 2,71 4,88 8,28 6 0,76 4,43 1,17

4-5 c de les acàcies 20 5 3 21,00 2,68 4,82 8,18 6 0,75 5,18 1,36

5-6 20 3 3 12,00 2,61 4,69 7,96 6 0,42 5,60 1,47

6-7 20 2 3 22,00 2,57 4,63 7,86 6 0,76 6,36 1,67

7-8 20 1 3 15,00 2,54 4,56 7,75 6 0,51 6,86 1,81

existent nucli antic 20 3 100,00 2,50 4,50 7,64 6 3,35 10,21 2,69  
 
 
  



 
12.7.- Càlcul de seccions de conductors 

 
En el càlcul de les seccions dels conductors d’enllumenat, s’han seguit com a normes les directrius que marca 
el Reglament Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries. 
Per al dimensionament de les seccions dels conductors, s’han emprat les següents fórmules: Pel càlcul de les 
caigudes de tensió, s’han emprat les següents formules : 
 
Intensitat trifàsiques: 
 

∆𝑈 =  1,73 ·  𝑙 ·  𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑝 ·  𝑝 ·
𝐿
𝑠

 

 

∆𝑈 % =
𝑈 · 100
𝑉

 

 
Intensitat en línies monofàsiques: 
 

∆𝑈 =  2 ·  𝑙 ·  𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑝 ·  𝑝 ·
𝐿
𝑠

 

 

∆𝑈 % =
𝑈 · 100
𝑉

 

 
Essent: 
 
ΔU= caiguda de tensió 
ΔU%= caiguda de tensió percentual 
I= Intensitat de línia 
V= Tensió de la línia 
P= Resistivitat del coure  
L = Llargada de la línia en metres S = Secció del conductor en mm² 
 
Així  doncs,  amb  tot  el  que  hem  exposat,  es  calculen  les  línies  d’enllumenat,  comprovant  que 
s’acompleix la caiguda de tensió de manera correcta. 
 
12.7.- Contaminació lumínica 

 
Cal fer menció explícita al compliment de la Llei 6/2001 e 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi. 
L’objecte del present apartat és el de fer menció explícita que el projecte compleix amb els ordres que 
estableix la Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn; i del decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, que té com objectiu la regulació de les instal•lacions i els aparells d’enllumenat exterior i 
interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir. 
 
La llei determina la claror lluminosa admissible en cada una de les zones del territori en funció de les seves 
característiques i especificacions. També regula les intensitats de brillantor permeses, al disseny i la 
instal•lació de l’enllumenat i al règim estacional i horari d’usos. 
 
Les finalitats de l’esmentada llei són les de mantenir les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici 
de la fauna, la flora i els ecosistemes, promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors mitjançant 

l’estalvi d’energia sense minva de la seguretat, minimitzar les molèsties i els perjudicis de la intrusió lumínica 
en l’entorn domèstic i per últim prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
Els punts de llum utilitzats seran PCM-100/CC-A 28 LED 350mA de Carandini de 35 W L’encesa i l’apagada de 
l’enllumenat es regularà mitjançant un interruptor horari astronòmica que facilita l’estalvi d’energia, i per 
últim la intensitat mitjana de l’enllumenat com a màxim de 5 lux pel camí rural. 
 
Tots aquests elements compleixen els requisits fonamentals de l’esmentada llei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Resum càlcul d’il·luminació versió 1: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Resum càlcul d’il·luminació versió 2: 

 
 
 
 







Annex núm. 11 – Xarxa elèctrica 
   
Entenem per línia de baixa tensió aquella que té un voltatge inferior als 1.000 volts. 
Es seguirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002 i llurs Instruccions Tècniques 
Complementàries. 
En general les línies elèctriques de baixa tensió es col·locaran en terrenys de domini públic. 
Els cables aïllats de baixa tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la 
profunditat d’instal·lació fins a la part inferior dels cables no serà menor a 0,60 m. en voreres ni 
menor a 0,80 m. en vials. 
Aquesta restricció normativa junt amb les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a 
fer la següent proposta: 
i) La fondària de la rasa (paral·lel a la carretera) serà en total de 0,70 m. 
A més, la rasa sobre la que instal·larem el cablejat serà llisa i sense arestes ni pedres. Disposarem 
una capa de sorra de 5 cm. al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre 
d’aquest, una vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total 20 
cm. Els laterals, entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5 cm. de 
sorra. 
Per sobre la sorra, tots els cables hauran de tenir una protecció mecànica, tipus totxana, placa 
de plàstic, lloseta de formigó o plaquetes ceràmiques. Per sobre d’aquestes, cinta plàstica 
senyalitzadora. La distància del terra del carrer fins a la cinta senyalitzadora serà com a mínim de 
10 cm. i fins a la part superior del cable com a mínim de 25 cm. 
En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors, recoberts i protegits 
amb formigó en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,45x0,25 m. en el cas de dos 
tubulars, i de 0,45x0,45 m. en el cas de quatre tubulars. A ser possible es farà el creuament 
perpendicular a l’eix del vial. 
En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 
i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10 m. 
ii) Cables  de  baixa  tensió/cables  d’alta  tensió:  0,25  m.  Es  procurarà  que  els  cables  de  

BT s’instal·lin per sobre els d’AT. 
iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10 m. 
iv) Cables de baixa tensió/prisma de telecomunicacions: 0,20 m. 
v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20 m. 
vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20 m. 
vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20 m. 
viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables de BT per 

sobre el col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar. 
 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 
 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10 m. 
ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25 m. 
iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10 m. 
iv) Cables de baixa tensió/prisma de telecomunicacions: 0,20 m. 
v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20 m. 
vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20 m. 
vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40 m. 
viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,20 m. 

 
 
 
 

Quan no es puguin garantir i respectar aquestes distàncies mínimes, els cables es  col·locaran 
entubats. I es proposa que aquests tubs siguin de polietilè d’alta densitat (PEAD) de doble 
capa, corrugat per fora i llis per dins, amb un diàmetre de 160 mm. 

 
8.2.- Electrificació 

 
En primer lloc, es volen retirar totes les línies elèctriques aèries i passar-les a soterrades. 
En general es tractarà de línies de baixa tensió del tipus 3x240 + 1x150 Al. També serà 
necessari disposar de noves caixes de seccionament i noves caixes de distribució, per tal de deixar 
la instal·lació soterrada i en perfecte funcionament. 
També es farà la previsió de construir un prisma amb 2 tubs de polietilè de 160 mm. de diàmetre, i 
que servirà per a poder fer passar en un futur noves línies elèctriques de baixa o mitja tensió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                    
PUNTS 

DE 
LLUM       Fases LONGITUT 

                      
POTENCIES  

(KW)       

                           
Caigudes 
de tensió     

TRAM CARRER 
HM 
100 Led35 M 250 

SA 
150 SA 250 SA 400  (2,3) tram  L  ( m ) Instal.lada de càlcul Intensitat Secció al tram final % 

                    al tram 1.8 x P           
L1 Industria                               

0-1     1          3  35,00  0,04  0,06  0,11  6  0,02  0,02  0,00  
1-2     2          3  21,00  0,07  0,13  0,21  6  0,02  0,04  0,01  
2-3     3          3  21,00  0,11  0,19  0,32  6  0,03  0,07  0,02  
3-4     4          3  21,00  0,14  0,25  0,43  6  0,04  0,11  0,03  
4-5     5          3  21,00  0,18  0,32  0,53  6  0,05  0,15  0,04  
5-6     6          3  21,00  0,21  0,38  0,64  6  0,06  0,21  0,06  
6-7     30          3  100,00  1,05  1,89  3,21  6  1,41  1,62  0,43  
                                  
                                  

L2 
fora 

porta                               
0-1     1          3  35,00  0,04  0,06  0,11  6  0,02  0,02  0,00  
1-2     2          3  21,00  0,07  0,13  0,21  6  0,02  0,04  0,01  
2-3     3          3  21,00  0,11  0,19  0,32  6  0,03  0,07  0,02  
3-4     4          3  21,00  0,14  0,25  0,43  6  0,04  0,11  0,03  
4-5     5          3  21,00  0,18  0,32  0,53  6  0,05  0,15  0,04  
5-6     6          3  21,00  0,21  0,38  0,64  6  0,06  0,21  0,06  
6-7     30          3  100,00  1,05  1,89  3,21  6  1,41  1,62  0,43  



De: Enric Picó

A: dionis.canada@enginyers.net

Cc: ajuntament@rupia.cat; xevimontal@coac.net

Asunto: RV: Renovació canonada d"aigua potable del carrer Industria de Rupia

Fecha: jueves, 16 de julio de 2015 12:05:59

Archivos adjuntos: Rupià - 1000.pdf
PRO-1173 INDUSTRIA (1).pdf
PRO-1173 INDUSTRIA (2).pdf
PRO-1173 INDUSTRIA (3).pdf

Bon dia,

Després de la conversa mantinguda, vam quedar que us enviaríem una proposta de disseny de

la xarxa d’aigua en l’àmbit del projecte que esteu redactant.

Us ho trametem amb plànols on n’hi ha: un de situació, un de l’estat actual i un tercer amb la

proposta de disseny que considerem adequat pel sector. Hi ha detall de la canonada a instal·lar,

els hidrants, les escomeses a renovar i les connexions al servei.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Salutacions,

Enric Picó

Cap Departament d'explotació
PROVEÏMENTS D'AIGUA SA
Telf:  972.20.20.78
Fax:  972.22.44.51
E-mail :enricpico@prodaisa.com

Aquest e-mail conté una informació propietària el contingut del qual pot estar legalment protegit. Si vostè no és el destinatari
previst, no pot usar, divulgar, distribuir, copiar o imprimir aquest e-mail.  Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a
la(es) direcció(ns) indicades anteriorment; el caràcter confidencial, personal i intransferible del mateix està protegit legalment.
Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, complet o en part, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge per equivocació,
notifiqui-ho immediatament a la persona que ho ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos
sense llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment. Gràcies

De: Dionis Cañada [mailto:dionis.canada@enginyers.net] 

Enviado el: jueves, 2 de julio de 2015 15:03

Para: Gemma Coll

CC: bernat@maso.cat; ajuntament@rupia.com

Asunto: Renovació canonada d'aigua potable del carrer Industria de Rupia

A la atenció del Sr. Enric Picó de Prodaisa

Bon dia Enric

Per encàrrec de l’Ajuntament de Rupià estem redactant el projecte d’urbanització del carrer

assenyalat en plànol adjunt.

Ens dirigim a la teva empresa per indicació de l’Ajuntament , en ser la gestora del servei

d’abastament.

Agrairíem disposar de les dades de la instal·lació actual i la vostra previsió de futures necessitats

per a ser incloses dins el projecte esmentat.

Atentament





Annex núm. 12 – Xarxa aigua potable 
 
6.1.- Preliminars 
La xarxa d’aigua potable existent, objecte del present projecte, és força antiga i es troba en un estat 
molt precari de funcionament. Per tant, s’aprofitaran les obres d’urbanització per millorar aquesta 
xarxa tant important pel municipi. 

 
6.2.- Xarxa d’aigua potable existent 
Es desconeix el material de l’actual xarxa d’aigua potable, possiblement sigui de fibrociment i de 
diàmetres compresos entre DN-63 i DN-150, que sol ser l’habitual en aquest tipus d’urbanitzacions 
més antigues. 

 
6.3.- Nova xarxa d’aigua potable 
Durant l’execució de l’obra es seguiran les directrius de l’empresa subministradora PRODRAISA; i 
un cop enderrocades les canonades existents de fibrociment, es disposarà una nova xarxa molt 
més moderna de canonades de polietilè d’alta densitat (tipus PE-100) amb PN-10 de diàmetre 160 
mm, tal com reflectim en el document dels Plànols. Lògicament es tindrà que connectar amb la 
xarxa existent de l’entorn. 
També és disposarà un nou hidrant soterrat, de manera que juntament amb els existents és 
compleixi la normativa de protecció contra incendis, en concret el DECRET 41/1994. 
Així doncs, es proposa la substitució de la canonada de fibrociment per una nova de PEAD de DN-
160. 

 
6.4.- Càlcul de la xarxa d’aigua potable 
L’evolució recent de la demanda urbana d’aigua potable permet constatar, pràcticament, 
l’estabilització de la dotació per consum domèstic, comercial i industrial. 
Aquesta demanda bé afectada per la seva distribució en punta, que en sectors residencials 
extensius s’estima en dotacions de 225 litres·habitant/dia. 
Per a les zones verdes s’acostuma a usar un valor de 2,5 l/m2·dia, que equival al valor de 0,3 l/seg i 
hectàrea. 
També s’aconsella que en la xarxa d’abastament es respectin les següents limitacions de pressió: 
- Pressió màxima: Pmàx ≤ 60 m.c.a. 
- Pressió mínima: Pmín ≥ 10 m.c.a. (en ciutats 
baixes). Pmín ≥ 30 m.c.a. (en ciutats altes). 

 
6.5.- Formulació 
La formulació utilitzada es basa en la fòrmula de Darcy i el factor de fricció segons Colebrook-White: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
on: 

− h és la pèrdua d'altura de pressió en m.c.a. 

− f és el factor de fricció 

− L és la longitut resistent en m 

− Q és el cabal en m3/s 

− g és l'acceleració de la gravetat 

− D és el diàmetre de la conducció en m 

− Re és el nombre de Reynolds, que determina el grau de turbulència en el fluix 

− v és la velocitat del fluid en m/s 

− vs és la viscositat cinemàtica del fluid en m2/s 

− fl és el factor de fricció en règim laminar (Re < 2500.0) 

− ft és el factor de fricció en règim turbulent (Re >= 2500.0) 

− k és la rugositat absoluta de la conducció en m 
 
En cada conducció es determina el factor de fricció en funció del règim del fluid en aquesta 
conducció, adoptant fl o ft segons calgui per a calcular la caiguda de pressió. 

S'utilitza com a llindar de turbulència un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 

6.7.- Estudi dels hidrants 
 
El Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 
els edificis, exposa el següent: 
1.1.- Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 
1.2.- Aquests hidrants han d’estar emplaçats en la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per 
a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 m d’un hidrant. 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/07/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 17,56000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 17,56000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18,15000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 18,15000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18,15000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 17,56000 €

A013H000 h Ajudant electricista 15,47000 €

A013J000 h Ajudant lampista 15,47000 €

A013M000 h Ajudant muntador 15,50000 €

A0140000 h Manobre 13,92000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,71000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Redacció: Dionís Cañada Ylla - Enginyer Ind. / Bernat Masó i Carbó - Arquitecte tècnic
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,00000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,81000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,12000 €

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 40,56000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,00000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,58000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 173,76000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 54,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 63,91000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,70000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,26000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,18000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 36,05000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,11000 €

C1503000 h Camió grua 44,40000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 41,50000 €

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,67000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,69000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 74,88000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,02000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 28,27000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,00000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,80000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,90000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 7,67000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,50000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,75000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,65000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 90,37000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 85,80000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,11000 €

B0604220 m3 Formigó H-200, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 48,91000 €

B0641060 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

52,25000 €

B0641080 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

44,64000 €

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

55,90000 €

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

56,11000 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

57,55000 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 59,68000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 26,26000 €

B0A31000 kg Claus d'acer 1,06000 €

B0A7A600 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior 0,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 8,44000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,01000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,21000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,16000 €

B0F85540 u Supermaó de 50x25x4 cm, per a revestir 0,27000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,09000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 44,25000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,92000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,75000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 28,94000 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

9,31000 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

15,23000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 58,43000 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de
pes

76,99000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,53000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
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MATERIALS

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 B125 segons norma UNE-EN 124

13,42000 €

BF4256C0 m Tub d'acer inoxidable AISI 316, amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,2 mm, acabat brillant

7,05000 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

9,97000 €

BFW4P610 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de diàmetre 28 mm, per a unió premsada 5,33000 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

95,25000 €

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,13000 €

BG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

11,68000 €

BG210F20 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i 1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al
xoc 7, amb accessoris.

1,68000 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

2,99000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 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

1,12000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,19000 €

BG315500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2 2,48000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,28000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

7,94000 €

BGF24G90 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 6.3 kN, per a cable trenat 279,06000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,27000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 62,02000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,77000 €

BH000001 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini
, amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada amb driver LTR56 incorporat.

270,63000 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat en color gris fosc pavonat, de forma cuadrada de
12x12 cm, de 5,50 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta

225,12000 €

BHM24400 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m 36,78000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 22,69000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

323,99000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,70000 €

BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

260,58000 €

BQ42N010 u Pilona de fosa acabat amb oxiron, de 800 mm d'alçària, de color negre 54,29000 €

BZZZZZZD u Sense descomposició 0,04000 €

CANJOJUS016 ut Equip de comptatge amb comptador d'energia activa triple tarifa, id. energia reactiva, interruptor
horari triple tarifa.

927,06000 €

CANJOJUS017 ut Armari de protecció en polièster premsat, placa de muntatge metàl·lica, sòcol armari T-2 per a
dues sortides.

469,17000 €

CANJOJUS019 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 1,38000 €
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MATERIALS

CANJOJUS020 ut Tapa de 380x380x15 mm en fosa grisa canalada amb anagrama de la companyia, galvanitzada en
calent amb dues mans de pintura de color gris fosc amb capa d'imprimació.

21,82000 €

CANJOJUS021 m PNL de 40x40x7 mm en fosa grisa 1,08000 €

CANJOJUS024 ut Tapa de 800x700x20 mm. en fosa grisa canalada amb l'anagrama de la companyia, galvanitzada
en calent, amb dues mans de pintura de color gris fosc i capa d'imprimació. Amb 3 IPN 80
soldades a la cara inferior. Homologada per a trafic D400.

63,29000 €

CANJOJUS025 ut Colze de PVC de diàmetre 110 mm Saenger de 3,2 mm de gruix 1,71000 €

CANJOJUS026 ut Porta metàl·lica de 580x770mm amb tancament . 25,74000 €

CANJOJUS027 m PNL de 40x40x8 mm en fosa gris 1,21000 €

CANJOJUS045 m Tub de polietilè de densitat alta, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal segons
UNE 53131

0,84000 €

CANJOJUS046 ut Collarí de diàmetre 180, 110 o 63 mm 28,76000 €

CANJOJUS047 ut Trampilló de formigó prefabricat de 0,40x0,22x0,20 m per a ubicar la valvuleria i el comptador 94,86000 €

CANJOJUS048 ut Comptador d'aigua verificat de 13 mm. 39,57000 €

CANJOJUS049 ut Colze de 90º per a instal·lació d'escomesa 4,79000 €

CANJOJUS054 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 mm2 17,25000 €

MOTLLE u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 31x31x50 cm, per a 150 usos 2,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

CANJOJUS010 m3 Morter mixt de ciment 1:2:10 Rend.: 1,000 87,81000 €
_____________________________________________________________________________________________________________

CANJOJUS011 m3 Morter mixt 1:0,5:4 Rend.: 1,000 77,83000 €
_____________________________________________________________________________________________________________

CANJOJUS015 ut Quadre d'escomesa i comandament de potència amb
reducció d'intensitat horària i equip per doble nivell.
Amb caixes de doble aïllament, orelletes de fixació
finestretes de registre, brides d'acoblament, rètols
indicatius, interruptor automàtic de potència, id.
horari, diferencials i magnetotèrmics, cartutxos
fusibles de motxilla, borns de connexió, contactors de
potència, base porta-fusibles.

Rend.: 1,000 1.543,32000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

CANJOJUS050 ut Conjunt d'aixetes, entrada i sortida, per a instal·lació
d'escomesa

Rend.: 1,000 18,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D060M022 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 61,71000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 14,71000 = 13,23900

Subtotal: 13,23900 13,23900
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,69000 = 1,21050

Subtotal: 1,21050 1,21050
Materials

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

0,150      x 90,37000 = 13,55550

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

1,550      x 14,50000 = 22,47500

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,80000 = 10,92000
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,00000 = 0,18000

Subtotal: 47,13050 47,13050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,23900 = 0,13239

Subtotal: 0,13239 0,13239
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 61,71239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,71239

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

Rend.: 1,000 71,25000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 14,71000 = 16,18100

Subtotal: 16,18100 16,18100
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,67000 = 1,00200

Subtotal: 1,00200 1,00200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,00000 = 0,18000
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,80000 = 10,92000
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 14,50000 = 22,47500

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

0,225      x 90,37000 = 20,33325

Subtotal: 53,90825 53,90825

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16181

COST DIRECTE 71,25306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25306

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

Rend.: 1,000 69,63000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,71000 = 14,71000

Subtotal: 14,71000 14,71000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,67000 = 1,16900

Subtotal: 1,16900 1,16900
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,90000 = 30,80700

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Redacció: Dionís Cañada Ylla - Enginyer Ind. / Bernat Masó i Carbó - Arquitecte tècnic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/07/15 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

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

0,250      x 90,37000 = 22,59250

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,00000 = 0,20000

Subtotal: 53,59950 53,59950
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,71000 = 0,14710

Subtotal: 0,14710 0,14710

COST DIRECTE 69,62560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,62560

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 90,85000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 14,71000 = 10,29700

Subtotal: 10,29700 10,29700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,400 /R x 1,67000 = 0,66800

Subtotal: 0,66800 0,66800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,00000 = 0,20000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,11000 = 20,90000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 18,90000 = 26,08200
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en

sacs
0,380      x 85,80000 = 32,60400

Subtotal: 79,78600 79,78600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10297

COST DIRECTE 90,85397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,85397

DH000002 m Cable de 2x2,5 mm2 de secció tipus Cu-VV-0,6/1 kV Rend.: 1,000 0,60000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BZZZZZZD u Sense descomposició 15,000      x 0,04000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60000

DH000003 u Posta a terra i caixa de connexions de punt de llum,
amb pica de 1,50 m de llarg i 2 m de cable de Cu nu
de 35 mm2, i caixa estanca amb 4 bornes i 2 fusibles

Rend.: 1,000 20,00000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BZZZZZZD u Sense descomposició 500,000      x 0,04000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00000
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PARTIDES D'OBRA

P-1 AIGVENT010 Ut. Col·locació de trampilló de vàlvules amb tub guia
formigonat per a assentament de les mateixes i del
propi trampilló.

Rend.: 1,000 189,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 AIGVENT011 Ut. Col·locació de trampilló de Hidrant H-100 amb tub
guia formigonat per a assentament de les mateixes i
del propi trampilló.

Rend.: 1,000 246,61 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 BTARMCDS u Formació d'armari en paret existent per a CDS de
mides útils interiors 1,30x0,70x0,30 m , amb porta
d'acer Corten de 0,90x0,65 m útils, amb pany JIS i
forats ventilació, amb acabat arrebossat interior i de
pedra vista exterior. Inclou la formació del forat en
paret de pedra existent, la colocació de dos colzes a
120 º DN 160 mm a 0,80 m de fondària i la formació
de 30 cm de paret de pedra a terra.

Rend.: 1,000 323,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 BTCONVAS u Conversió de linea elèctrica aèria a soterrània,
incloent colze, reducció, 2,50 m de tub de DN90 mm,
tap superior, abraçaderes , muntatge de cable,
bornes conexió i tensor.

Rend.: 1,000 142,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 BTRASA4CR01 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa
tensió acollint dos ternes de cables unipolars inclos
formació de rasa, instal·lació de 4 tubs DN 160
formigonats, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material seleccionat i
compactat de l'obra. Inclos transport de terres.

Rend.: 0,147 65,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 13,92000 = 1,42041

Subtotal: 1,42041 1,42041
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,015 /R x 40,56000 = 4,13878
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,025 /R x 36,05000 = 6,13095
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,102 /R x 11,70000 = 8,11837
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 58,58000 = 11,95510
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 30,34320 30,34320
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

2,000      x 0,12000 = 0,24000

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,000      x 4,19000 = 16,76000

B0641080 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

0,320      x 44,64000 = 14,28480

B03D5000 m3 Terra adequada 0,444      x 5,63000 = 2,49972

Subtotal: 33,78452 33,78452

COST DIRECTE 65,54813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,54813

P-6 CALZTEL1 m Canalització 4C per a xarxa de telefonia composta
per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit,
instal·lació de 4 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del
tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, rebliment amb material seleccionat de la
propia obra compactat al 95% del PM i transport de
terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació
requerida per Telefónica.

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,2364      x 9,89824 = 2,33994

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 98 % PM

0,1136      x 12,55602 = 1,42636

GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45x27 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,010      x 26,94975 = 27,21925

Subtotal: 30,98555 30,98555

COST DIRECTE 30,98555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,98555

P-7 CALZZ003 m Rasa en terreny de trànsit per a xarxa d'aigua potable
composta per l'excavació de la rasa, rebliment amb
sorra, rebliment amb material de la propia obra
compactat al 98% del PM i replè amb tot-ú natural
compactat al 98% del PM segons detalls de plànols.

Rend.: 1,000 13,58 €
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PARTIDES D'OBRA

Inclos transport dins de l'obra i de sobrants a
monodiposit.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,4545      x 9,89824 = 4,49875

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 98 % PM

0,1212      x 12,55602 = 1,52179

F228MF01 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra
granítica en tongades de 25 ccm com a màxim, inclòs
repàs i piconatge del sòl de la rasa.

0,2121      x 18,83874 = 3,99570

GPC00009 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb subbase tot-ú natural, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 98 % PM

0,1212      x 30,35339 = 3,67883

Subtotal: 13,69507 13,69507

COST DIRECTE 13,69507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69507

P-8 CALZZ005 m Canalització 1C per a xarxa de telefonia composta
per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit ,
instal·lació de 1 tub diàmetre 110 PVC, rebliment amb
formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
rebliment amb material seleccionat de la propia obra
compactat al 95% del PM i transport de terres.
Inclosa la proba de pas lliure requerida per Telefónica.

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,2121      x 9,89824 = 2,09942

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 98 % PM

0,0984      x 12,55602 = 1,23551

GPC00027 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telefonia format per 1 tub de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
39x23 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,010      x 11,90408 = 12,02312

Subtotal: 15,35805 15,35805
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,35805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,35805

P-9 CALZZ006 m Canalització 2C per a xarxa de telefonia composta
per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit,
instal·lació de 2 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del
tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, rebliment amb material seleccionat de la
propia obra compactat al 95% del PM i transport de
terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació
requerida per Telefónica.

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 98 % PM

0,1136      x 12,55602 = 1,42636

GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45x27 cm de formigó HM-20/P/20/I

0,500      x 26,94975 = 13,47488

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,2364      x 9,89824 = 2,33994

Subtotal: 17,24118 17,24118

COST DIRECTE 17,24118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24118

P-10 CALZZ007 m Subministre i col·locació de pilona de la marca
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO mod. HOSPITALET
INOX de diàmetre 300 mm realitzada amb fundició
dúctil tractada amb productes resistens a la corrosió
(FERRUS). Col.locada a terra formigonada amb dau
de 20x20x35 cm

Rend.: 0,515 59,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,92000 = 2,70291
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,56000 = 1,70485

Subtotal: 4,40776 4,40776
Materials
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PARTIDES D'OBRA

D060M022 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

0,0144      x 61,71239 = 0,88866

BQ42N010 u Pilona de fosa acabat amb oxiron, de 800 mm
d'alçària, de color negre

1,000      x 54,29000 = 54,29000

Subtotal: 55,17866 55,17866
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,27000 = 0,03405

Subtotal: 0,03405 0,03405

COST DIRECTE 59,62047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,62047

P-11 CALZZ008 u Caixa per a embornal de 40x40x50 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 0,945 54,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 13,92000 = 15,46667
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 /R x 17,56000 = 19,51111

Subtotal: 34,97778 34,97778
Materials

MOTLLE u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
31x31x50 cm, per a 150 usos

1,007      x 2,00000 = 2,01400

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,21000 = 1,23760
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

0,2739      x 55,90000 = 15,31101

Subtotal: 18,56261 18,56261
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 33,05400 = 0,49581

Subtotal: 0,49581 0,49581

COST DIRECTE 54,03620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,03620

P-12 CALZZ010 pa Partida alçada per l'adaptació de les escomeses de
baixa tensió d'abonats existents per la seva conversió
d'aeri a soterrani, incloent la part d'obra civil
necessària, línies, equips i petit material auxiliar de
muntatge. Totalment instal·lat connectat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 333,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-13 CANJOR016 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió
acollint una terna de cables unipolars, inclos formació
de rasa, tub DN160, rebliment amb 20 cm de sorra,
col·locació de banda i placa PPC de senyalització i
reblert amb material seleccionat de l'obra. Inclos
transport de terres.

Rend.: 0,207 24,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,92000 = 0,67246

Subtotal: 0,67246 0,67246
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,008 /R x 40,56000 = 1,56754
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,019 /R x 36,05000 = 3,30894
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,077 /R x 11,70000 = 4,35217
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 58,58000 = 5,65990

Subtotal: 14,88855 14,88855
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,000      x 4,19000 = 4,19000

B03D5000 m3 Terra adequada 0,303      x 5,63000 = 1,70589
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,138      x 18,90000 = 2,60820
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d´amplària
1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 8,62409 8,62409

COST DIRECTE 24,18510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18510

P-14 CANJOR017 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió
acollint dues ternes de cables unipolars inclos
formació de rasa, dos tubs DN160, rebliment amb
sorra, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material de l'obra. Inclos
transport de terres.

Rend.: 0,165 33,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,92000 = 1,68727

Subtotal: 1,68727 1,68727
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,019 /R x 36,05000 = 4,15121
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PARTIDES D'OBRA

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,077 /R x 11,70000 = 5,46000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 58,58000 = 7,10061
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,008 /R x 40,56000 = 1,96655

Subtotal: 18,67837 18,67837
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,138      x 18,90000 = 2,60820
B03D5000 m3 Terra adequada 0,288      x 5,63000 = 1,62144
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 4,19000 = 8,38000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 12,72964 12,72964

COST DIRECTE 33,09528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,09528

P-15 CANJOR019 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa
tensió acollint una terna de cables unipolars inclos
formació de rasa, instal·lació de 2 tubs DN 160
formigonats, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material seleccionat i
compactat de l'obra. Inclos transport de terres.

Rend.: 0,150 54,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 13,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,025 /R x 36,05000 = 6,00833
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,102 /R x 11,70000 = 7,95600
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,047 /R x 58,58000 = 18,35507
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,011 /R x 40,56000 = 2,97440

Subtotal: 35,29380 35,29380
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 4,19000 = 8,38000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0641080 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

0,158      x 44,64000 = 7,05312

B03D5000 m3 Terra adequada 0,444      x 5,63000 = 2,49972
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,05284 18,05284

COST DIRECTE 54,73864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73864

P-16 CANJOR022 ut Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT tipus
Z-15 (FECSA) ,amb armari prefebricat i porta
metàl·lica, candau de 25x5, connexio de pates a la
caixa, connexió de terminals i piqueta de posta a terra

Rend.: 1,000 720,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 CANJOR035 ut Quadre comandament i potència en enllumenat
públic amb rellotge astronòmic i rellotge horari, per a
una potencia de 1,39 kW a 3x400/230 V. Estan
inclosos l'armari de protecció per a dues sortides i
l'escomesa. Muntat i probat segons esquema del
projecte i amb certificat de la instal.lació.

Rend.: 0,526 3.379,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 15,47000 = 117,64259
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 18,15000 = 138,02281

Subtotal: 255,66540 255,66540
Materials

CANJOJUS0 ut Quadre d'escomesa i comandament de potència amb
reducció d'intensitat horària i equip per doble nivell.
Amb caixes de doble aïllament, orelletes de fixació
finestretes de registre, brides d'acoblament, rètols
indicatius, interruptor automàtic de potència, id.
horari, diferencials i magnetotèrmics, cartutxos
fusibles de motxilla, borns de connexió, contactors de
potència, base porta-fusibles.

1,000      x 1.543,32000 = 1.543,32000

CANJOJUS0 ut Armari de protecció en polièster premsat, placa de
muntatge metàl·lica, sòcol armari T-2 per a dues
sortides.

1,000      x 469,17000 = 469,17000

CANJOJUS0 ut Equip de comptatge amb comptador d'energia activa
triple tarifa, id. energia reactiva, interruptor horari
triple tarifa.

1,000      x 927,06000 = 927,06000

Subtotal: 2.939,55000 2.939,55000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,000 %  s 3.074,03000 = 184,44180

Subtotal: 184,44180 184,44180
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3.379,65720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.379,65720

P-18 CANJOR038 ut Arqueta telefònica tipus M de 40x40 cm interiors i
amb tapa de registre en vials. S'inclou l'excavació del
pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el
bastiment i la tapa.

Rend.: 0,899 59,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,92000 = 7,74194
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,56000 = 9,76641

Subtotal: 17,50835 17,50835
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,057 /R x 58,58000 = 3,71419

Subtotal: 3,71419 3,71419
Materials

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,126      x 57,55000 = 7,25130

CANJOJUS0 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 2,000      x 1,38000 = 2,76000
CANJOJUS0 ut Tapa de 380x380x15 mm en fosa grisa canalada amb

anagrama de la companyia, galvanitzada en calent
amb dues mans de pintura de color gris fosc amb
capa d'imprimació.

1,000      x 21,82000 = 21,82000

CANJOJUS0 m PNL de 40x40x7 mm en fosa grisa 1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 33,12730 33,12730
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 52,20640 = 5,22064

Subtotal: 5,22064 5,22064

COST DIRECTE 59,57048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,57048

P-19 CANJOR040 ut Arqueta telefònica tipus H amb armari d'escomeses.
S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la
formació de l'arqueta, el bastiment, la tapa i l'armari
d'escomeses.

Rend.: 0,425 379,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 17,56000 = 82,63529
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 13,92000 = 65,50588

Subtotal: 148,14117 148,14117
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Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,230 /R x 58,58000 = 31,70212

Subtotal: 31,70212 31,70212
Materials

CANJOJUS0 ut Colze de PVC de diàmetre 110 mm Saenger de 3,2
mm de gruix

1,000      x 1,71000 = 1,71000

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,864      x 57,55000 = 49,72320

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 40,000      x 0,16000 = 6,40000
B0F85540 u Supermaó de 50x25x4 cm, per a revestir 4,000      x 0,27000 = 1,08000
CANJOJUS0 m3 Morter mixt de ciment 1:2:10 0,025      x 87,81000 = 2,19525
CANJOJUS0 m3 Morter mixt 1:0,5:4 0,045      x 77,83000 = 3,50235
CANJOJUS0 ut Tapa de 800x700x20 mm. en fosa grisa canalada

amb l'anagrama de la companyia, galvanitzada en
calent, amb dues mans de pintura de color gris fosc i
capa d'imprimació. Amb 3 IPN 80 soldades a la cara
inferior. Homologada per a trafic D400.

1,000      x 63,29000 = 63,29000

CANJOJUS0 ut Porta metàl·lica de 580x770mm amb tancament . 1,000      x 25,74000 = 25,74000
CANJOJUS0 m PNL de 40x40x8 mm en fosa gris 1,400      x 1,21000 = 1,69400
CANJOJUS0 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 8,000      x 1,38000 = 11,04000

Subtotal: 166,37480 166,37480
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 332,89640 = 33,28964

Subtotal: 33,28964 33,28964

COST DIRECTE 379,50773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,50773

P-20 CANJOR064 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV,
unipolar de secció 3x240+150 mm2, col.locat en tub
de 1C, amb tots els accessoris necessaris connectat i
provat

Rend.: 0,309 28,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 18,15000 = 5,87379
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 15,47000 = 5,00647

Subtotal: 10,88026 10,88026
Materials

CANJOJUS0 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x240+150 mm2

1,000      x 17,25000 = 17,25000

Subtotal: 17,25000 17,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,85933 = 0,14789

Subtotal: 0,14789 0,14789
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COST DIRECTE 28,27815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,27815

P-21 CANJOR065 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV,
unipolar de secció 3x240+150 mm2, col.locat en tub
de 2C amb tots els accessoris necessaris connectat i
provat

Rend.: 0,214 37,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,130 /R x 15,47000 = 9,39766
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 18,15000 = 11,02570

Subtotal: 20,42336 20,42336
Materials

CANJOJUS0 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0,6/1 KV,
tetrapolar de secció 3x240+150 mm2

1,000      x 17,25000 = 17,25000

Subtotal: 17,25000 17,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,08533 = 0,28628

Subtotal: 0,28628 0,28628

COST DIRECTE 37,95964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,95964

P-22 CANJOR071 pa Partida alçada d'abonament integre per:
- 37 Compl. TET connexió quadres AD, CGP i caixes
BT
- 4 Cata per localització de serveis de BT
- 1 Marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 15 m
(brigada)
- 7 Suplement de marcar, mesurar i confeccionar
plànols Sup 100 m
- Tramitació amb organismes oficials.
- Informe inspecció en el subsòl.

Rend.: 1,000 4.442,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 CARRZ004 u Bastiment i reixa de fosa dúctil quadrada concava,
amb tanca antirrobatori i articulada, per a embornal,
de la marca FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO mod.
CONCAVA V40 o equivalent de 400x400x30 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 , col.locada
amb morter

Rend.: 1,000 41,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-24 CARRZ006 ml Canal central de recollida d'aigües plujanes realitzada
amb dues lloses de pedra natural de 7 cm de gruix i
20 cm d'amplada, amb una llargada màxima de 60
cm, de preu alt i deixada de tall, apte per a trànsit
rodat. Col·locada a truc de maceta sobre base de
formigó HM 20, rejuntada i protegida amb làmina
plàstica recuperable.

Rend.: 1,000 55,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 CARRZ014 P.A Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de
materials , equips i serveis pel al compliment de les
normes de seguretat i salut en el treball, incloses
proteccions individuals i colectives , extinció
d'incendis, protecció de la instal.lació eléctrica,
higiene i benestar, medicina preventiva i primers
auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.

Rend.: 1,000 4.409,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

CARROS001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb sorra de pedrera.

Rend.: 0,809 32,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 14,71000 = 3,63659

Subtotal: 3,63659 3,63659
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 11,70000 = 2,89246
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,58000 = 7,24104

Subtotal: 10,13350 10,13350
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,000      x 18,90000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03637

COST DIRECTE 32,70646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70646

P-26 CARROS005 ut Arqueta telefònica tipus H de 70x80 cm interiors per a
registre i tapa de registre en vials. S'inclou l'excavació
del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el
bastiment i la tapa preparada per a trafic D400.

Rend.: 0,903 230,61 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 17,56000 = 38,89258
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 13,92000 = 30,83056

Subtotal: 69,72314 69,72314
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,230 /R x 58,58000 = 14,92071

Subtotal: 14,92071 14,92071
Materials

CANJOJUS0 m PNL de 40x40x8 mm en fosa gris 1,400      x 1,21000 = 1,69400
B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,864      x 57,55000 = 49,72320

CANJOJUS0 ut Tapa de 800x700x20 mm. en fosa grisa canalada
amb l'anagrama de la companyia, galvanitzada en
calent, amb dues mans de pintura de color gris fosc i
capa d'imprimació. Amb 3 IPN 80 soldades a la cara
inferior. Homologada per a trafic D400.

1,000      x 63,29000 = 63,29000

CANJOJUS0 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 8,000      x 1,38000 = 11,04000

Subtotal: 125,74720 125,74720
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 202,18060 = 20,21806

Subtotal: 20,21806 20,21806

COST DIRECTE 230,60911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,60911

P-27 CARROS010 ut Eescomesa d'aigua domiciliària formada per collarí
de diàmetre 180,110 o 63, trampilló prefabricat per a
comptador i aixetes, comptador de diàmetre 13 mm,
tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 3/4'', colze
de 90º, conjunt d'aixetes i formació i rebliment de la
rasa fins a la xarxa d'abastament Tot instal·lat i
verificat.

Rend.: 0,422 302,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,350 /R x 15,47000 = 49,48934
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,350 /R x 18,15000 = 58,06280

Subtotal: 107,55214 107,55214
Materials

CANJOJUS0 ut Trampilló de formigó prefabricat de 0,40x0,22x0,20 m
per a ubicar la valvuleria i el comptador

1,000      x 94,86000 = 94,86000

CANJOJUS0 ut Collarí de diàmetre 180, 110 o 63 mm 1,000      x 28,76000 = 28,76000
CANJOJUS0 m Tub de polietilè de densitat alta, de 3/4'' de diàmetre

nominal, de 4 bar de pressió nominal segons UNE
4,000      x 0,84000 = 3,36000
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53131
B0641060 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

0,060      x 52,25000 = 3,13500

CANJOJUS0 ut Comptador d'aigua verificat de 13 mm. 1,000      x 39,57000 = 39,57000
CANJOJUS0 ut Colze de 90º per a instal·lació d'escomesa 1,000      x 4,79000 = 4,79000
CANJOJUS0 ut Conjunt d'aixetes, entrada i sortida, per a instal·lació

d'escomesa
1,000      x 18,03000 = 18,03000

Subtotal: 192,50500 192,50500
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 289,27900 = 2,89279

Subtotal: 2,89279 2,89279

COST DIRECTE 302,94993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,94993

EF4256CB m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura
longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de
dificultat mitja, i col.locat superficialment

Rend.: 0,357 18,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 18,15000 = 5,08403
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 15,50000 = 4,34174

Subtotal: 9,42577 9,42577
Materials

B0A7A600 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28
mm de diàmetre interior

0,400      x 0,58000 = 0,23200

BFW4P610 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb
soldadura, de diàmetre 28 mm, per a unió premsada

0,300      x 5,33000 = 1,59900

BF4256C0 m Tub d'acer inoxidable AISI 316, amb soldadura
longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant

1,020      x 7,05000 = 7,19100

Subtotal: 9,02200 9,02200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,42600 = 0,14139

Subtotal: 0,14139 0,14139

COST DIRECTE 18,58916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58916

EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 24,44 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 15,47000 = 2,32050
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 18,15000 = 9,98250

Subtotal: 12,30300 12,30300
Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 11,68000 = 11,68000

Subtotal: 11,95000 11,95000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,30333 = 0,18455

Subtotal: 0,18455 0,18455

COST DIRECTE 24,43755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,43755

P-28 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment per a xarxa de terres

Rend.: 1,151 5,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 15,47000 = 2,01607
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 18,15000 = 1,57689

Subtotal: 3,59296 3,59296
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,28000 = 1,28000

Subtotal: 1,61000 1,61000

COST DIRECTE 5,20296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20296

P-29 ESCOMTELEF ut Escomesa telefonia formada per dos tubs corrugats
de DN63 mm

Rend.: 1,000 76,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 F2192C04 m Desmuntatge de pilones metaliques existents i
posterior muntatge al mateix lloc.

Rend.: 0,964 19,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,92000 = 7,21992
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,56000 = 9,10788

Subtotal: 16,32780 16,32780
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 65,12000 = 3,37759

Subtotal: 3,37759 3,37759

COST DIRECTE 19,70539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70539

P-31 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 0,962 3,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 58,58000 = 1,21788
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,030 /R x 65,12000 = 2,03077

Subtotal: 3,24865 3,24865

COST DIRECTE 3,24865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24865

P-32 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 0,964 6,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 58,58000 = 1,82303
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 65,12000 = 4,86373

Subtotal: 6,68676 6,68676

COST DIRECTE 6,68676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68676

P-33 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 0,969 1,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,025 /R x 58,58000 = 1,51135
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,51135 1,51135

COST DIRECTE 1,51135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51135

P-34 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,964 6,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,208 /R x 14,71000 = 3,17394

Subtotal: 3,17394 3,17394
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 15,81000 = 1,70564
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 58,58000 = 1,45842

Subtotal: 3,16406 3,16406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04761

COST DIRECTE 6,38561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38561

P-35 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 0,964 6,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,110 /R x 58,58000 = 6,68444

Subtotal: 6,68444 6,68444

COST DIRECTE 6,68444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68444

P-36 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, poste de fusta,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 0,964 68,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 18,15000 = 3,76556
A0150000 h Manobre especialista 1,125 /R x 14,71000 = 17,16675
A0140000 h Manobre 0,560 /R x 13,92000 = 8,08631

Subtotal: 29,01862 29,01862
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 41,50000 = 21,52490
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 15,00000 = 17,50519

Subtotal: 39,03009 39,03009

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43528

COST DIRECTE 68,48399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,48399

P-37 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 0,966 3,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,92000 = 0,14410

Subtotal: 0,14410 0,14410
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,070 /R x 40,56000 = 2,93913

Subtotal: 2,93913 2,93913
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,13933 = 0,00209

Subtotal: 0,00209 0,00209

COST DIRECTE 3,08532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08532

P-38 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 0,965 8,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,92000 = 0,28850

Subtotal: 0,28850 0,28850
Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,048 /R x 173,76000 = 8,64298

Subtotal: 8,64298 8,64298
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00433

COST DIRECTE 8,93581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93581

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,152 /R x 65,12000 = 9,89824

Subtotal: 9,89824 9,89824

COST DIRECTE 9,89824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89824

P-39 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 0,964 12,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,92000 = 0,14440

Subtotal: 0,14440 0,14440
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,197 /R x 58,58000 = 11,97122

Subtotal: 11,97122 11,97122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00217

COST DIRECTE 12,11779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11779

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

Rend.: 1,000 16,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 14,71000 = 6,61950

Subtotal: 6,61950 6,61950
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 8,26000 = 3,71700
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PARTIDES D'OBRA

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,58000 = 5,85800

Subtotal: 9,57500 9,57500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,61933 = 0,09929

Subtotal: 0,09929 0,09929

COST DIRECTE 16,29379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,29379

P-40 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 98 % PM

Rend.: 0,964 11,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 14,71000 = 3,05187

Subtotal: 3,05187 3,05187
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 11,70000 = 2,42739
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 58,58000 = 6,07676

Subtotal: 8,50415 8,50415

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03052

COST DIRECTE 11,58654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58654

P-41 F228MF01 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra
granítica en tongades de 25 ccm com a màxim, inclòs
repàs i piconatge del sòl de la rasa.

Rend.: 0,843 17,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 14,71000 = 0,69798

Subtotal: 0,69798 0,69798
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 11,70000 = 0,55516
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 58,58000 = 2,77960

Subtotal: 3,33476 3,33476
Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 1,800      x 7,67000 = 13,80600

Subtotal: 13,80600 13,80600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00698

COST DIRECTE 17,84572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84572

P-42 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 40%

Rend.: 0,959 16,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 13,92000 = 6,09635
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 17,56000 = 7,69051

Subtotal: 13,78686 13,78686
Materials

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0227      x 8,44000 = 0,19159

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,43000 = 1,70280
B0A31000 kg Claus d'acer 0,090      x 1,06000 = 0,09540

Subtotal: 1,98979 1,98979

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34467

COST DIRECTE 16,12132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12132

P-43 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 7 t

Rend.: 0,962 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 31,18000 = 1,62058

Subtotal: 1,62058 1,62058

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,62058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62058

P-44 F2R34269 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut inferior a  10 km

Rend.: 0,964 4,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,123 /R x 36,05000 = 4,59974

Subtotal: 4,59974 4,59974

COST DIRECTE 4,59974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59974

P-45 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 0,852 29,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,92000 = 0,81690

Subtotal: 0,81690 0,81690
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,11000 = 1,20628
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 63,91000 = 3,00047
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 54,95000 = 2,25734

Subtotal: 6,46409 6,46409
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 19,65000 = 22,59750
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,00000 = 0,05000

Subtotal: 22,64750 22,64750
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,69600 = 0,01044

Subtotal: 0,01044 0,01044

COST DIRECTE 29,93893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,93893

P-46 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic

Rend.: 0,725 67,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,92000 = 3,84000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 17,56000 = 1,62279

Subtotal: 5,46279 5,46279
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 74,88000 = 3,40833

Subtotal: 3,40833 3,40833
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

1,050      x 56,11000 = 58,91550
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Subtotal: 58,91550 58,91550
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,96067 = 0,05941

Subtotal: 0,05941 0,05941

COST DIRECTE 67,84603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,84603

P-47 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb
àrid rodó de riu , escampat des de camió, estesa i
vibratge, reglejat i acabat superficial rentat a l'àcid.
Mesurat sobre superficie real per la profunditat teòrica.

Rend.: 0,716 71,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 13,92000 = 3,88827
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 17,56000 = 1,64318

Subtotal: 5,53145 5,53145
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 74,88000 = 3,45117

Subtotal: 3,45117 3,45117
Materials

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència
a flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 59,68000 = 62,66400

Subtotal: 62,66400 62,66400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08297

COST DIRECTE 71,72959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,72959

P-48 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 0,964 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 14,71000 = 3,81483

Subtotal: 3,81483 3,81483
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,250 /R x 10,02000 = 2,59855

Subtotal: 2,59855 2,59855
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05722

COST DIRECTE 6,47060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47060

P-49 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 0,917 8,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 13,92000 = 0,63756
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 17,56000 = 1,60855

Subtotal: 2,24611 2,24611
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 28,27000 = 1,29481

Subtotal: 1,29481 1,29481
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,09000 = 3,54358
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,75000 = 0,93713

Subtotal: 4,48071 4,48071
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,06000 = 0,03090

Subtotal: 0,03090 0,03090

COST DIRECTE 8,05253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05253

P-50 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per
l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tub 63 mm de
diàmetre, rebliment amb sorra i rebliment amb
material adequat. Inclos transport de terres.

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

CARROS00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb sorra de pedrera.

0,1212      x 32,70646 = 3,96402

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,1854      x 9,89824 = 1,83513

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

0,0644      x 16,29379 = 1,04932

FDG31357 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm 1,100      x 1,49552 = 1,64507
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Subtotal: 8,49354 8,49354

COST DIRECTE 8,49354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49354

P-51 FBASZ013 m Conversió soterrani-aeri per a xarxa d'enllumenat
muntada superficialment a façana amb grau de
dificultat mitjà dins tub d'acer inoxidable AISI 316 amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, unió
premsada. S'inclouen les caixes de connexions per a
la sortida de les línies fins al punt de consum.

Rend.: 1,000 22,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EF4256CB m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura
longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix
1,2 mm, acabat brillant, unió premsada, amb grau de
dificultat mitja, i col.locat superficialment

1,010      x 18,58916 = 18,77505

EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

0,1666      x 24,43755 = 4,07130

Subtotal: 22,84635 22,84635

COST DIRECTE 22,84635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,84635

P-52 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 0,844 57,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,92000 = 13,19431

Subtotal: 13,19431 13,19431
Materials

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

1,000      x 44,25000 = 44,25000

Subtotal: 44,25000 44,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,13600 = 0,16704

Subtotal: 0,16704 0,16704
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COST DIRECTE 57,61135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61135

P-53 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 0,749 103,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 13,92000 = 14,86782

Subtotal: 14,86782 14,86782
Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 88,92000 = 88,92000

Subtotal: 88,92000 88,92000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,13600 = 0,16704

Subtotal: 0,16704 0,16704

COST DIRECTE 103,95486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,95486

P-54 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

Rend.: 0,649 34,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,92000 = 2,14484
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,56000 = 1,35285

Subtotal: 3,49769 3,49769
Materials

D060M022 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 61,71239 = 1,81434

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 28,94000 = 28,94000

Subtotal: 30,75434 30,75434
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,27000 = 0,03405

Subtotal: 0,03405 0,03405
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COST DIRECTE 34,28608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,28608

P-55 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 0,920 17,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 15,50000 = 3,53804
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 18,15000 = 4,14293

Subtotal: 7,68097 7,68097
Materials

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 9,31000 = 9,49620

Subtotal: 9,49620 9,49620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11521

COST DIRECTE 17,29238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29238

P-56 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 0,910 26,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 15,50000 = 4,76923
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 18,15000 = 5,58462

Subtotal: 10,35385 10,35385
Materials
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BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 15,23000 = 15,53460

Subtotal: 15,53460 15,53460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15531

COST DIRECTE 26,04376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,04376

P-57 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

Rend.: 0,871 86,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 13,92000 = 7,19173
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 17,56000 = 9,07233

Subtotal: 16,26406 16,26406
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 41,00000 = 7,53157

Subtotal: 7,53157 7,53157
Materials

D070A8B1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0074      x 90,85397 = 0,67232

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 58,43000 = 61,35150

Subtotal: 62,02382 62,02382
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,16600 = 0,21249

Subtotal: 0,21249 0,21249

COST DIRECTE 86,03194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,03194

P-58 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 0,950 14,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 17,56000 = 5,54526
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,92000 = 4,39579

Subtotal: 9,94105 9,94105
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,53000 = 3,53000

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

0,009      x 69,62560 = 0,62663

Subtotal: 4,15663 4,15663

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14912

COST DIRECTE 14,24680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24680

FDG31357 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm Rend.: 1,000 1,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,92000 = 0,13920
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560

Subtotal: 0,31480 0,31480
Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 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

1,050      x 1,12000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,31467 = 0,00472

Subtotal: 0,00472 0,00472

COST DIRECTE 1,49552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49552

FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 45x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 13,92000 = 0,16704
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 17,56000 = 0,21072

Subtotal: 0,37776 0,37776
Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,

2,100      x 1,12000 = 2,35200
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resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

B0641080 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

0,125      x 44,64000 = 5,58000

Subtotal: 7,93200 7,93200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,37800 = 0,00567

Subtotal: 0,00567 0,00567

COST DIRECTE 8,31543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31543

P-59 FDK256B3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 12 cm de
gruix de formigó H-100 i solera de maó calat sobre llit
de sorra.

Rend.: 0,936 33,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 13,92000 = 8,17949
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 17,56000 = 10,31838

Subtotal: 18,49787 18,49787
Materials

B0604220 m3 Formigó H-200, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm

0,260      x 48,91000 = 12,71660

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,000      x 0,16000 = 0,96000
B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,01000 = 1,01000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,014      x 7,67000 = 0,10738

Subtotal: 14,79398 14,79398

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18498

COST DIRECTE 33,47683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47683

P-60 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 0,921 26,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,92000 = 5,28990
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 17,56000 = 6,67318

Subtotal: 11,96308 11,96308
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Materials
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,030      x 26,26000 = 0,78780
BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 13,42000 = 13,42000

Subtotal: 14,20780 14,20780
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,01800 = 0,16527

Subtotal: 0,16527 0,16527

COST DIRECTE 26,33615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33615

P-61 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,920 37,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 18,15000 = 8,87772
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 15,50000 = 7,58152

Subtotal: 16,45924 16,45924
Materials

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 9,97000 = 10,16940

BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 1,13000 = 1,13000

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,100      x 95,25000 = 9,52500

Subtotal: 20,82440 20,82440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24689

COST DIRECTE 37,53053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,53053

P-62 FG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 0,903 4,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 15,47000 = 0,68527
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 18,15000 = 0,80399

Subtotal: 1,48926 1,48926
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Materials
BG315500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1

kV, pentapolar de secció 5x6 mm2
1,020      x 2,48000 = 2,52960

Subtotal: 2,52960 2,52960
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,34467 = 0,02017

Subtotal: 0,02017 0,02017

COST DIRECTE 4,03903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03903

P-63 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2000 mm de llargària i
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.

Rend.: 0,922 21,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 15,47000 = 4,46315
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 18,15000 = 5,23633

Subtotal: 9,69948 9,69948
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,77000 = 3,77000

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,94000 = 7,94000

Subtotal: 11,71000 11,71000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09699

COST DIRECTE 21,50647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50647

P-64 FGF24G91 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN
d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau
de formigó.

Rend.: 0,875 607,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 15,47000 = 26,52000
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 18,15000 = 31,11429

Subtotal: 57,63429 57,63429
Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,500 /R x 37,60000 = 64,45714
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,40000 = 50,74286

Subtotal: 115,20000 115,20000
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Materials
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,302      x 71,25306 = 92,77148

BGF24G90 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb
esforç en punta 6.3 kN, per a cable trenat

1,000      x 279,06000 = 279,06000

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat

1,000      x 62,02000 = 62,02000

Subtotal: 433,85148 433,85148

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86451

COST DIRECTE 607,55028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 607,55028

P-65 FH100001 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb braç mural ,
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb
làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada
amb driver LTR56 incorporat, anclat a façana,
cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre
i col·locació

Rend.: 0,878 517,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,700 /R x 18,15000 = 35,14237
A013H000 h Ajudant electricista 3,400 /R x 15,47000 = 59,90661

Subtotal: 95,04898 95,04898
Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,200 /R x 37,60000 = 51,38952

Subtotal: 51,38952 51,38952
Materials

BH000001 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini  , amb
làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada
amb driver LTR56 incorporat.

1,000      x 270,63000 = 270,63000

DH000002 m Cable de 2x2,5 mm2 de secció tipus Cu-VV-0,6/1 kV 4,500      x 0,60000 = 2,70000
DH000003 u Posta a terra i caixa de connexions de punt de llum,

amb pica de 1,50 m de llarg i 2 m de cable de Cu nu
de 35 mm2, i caixa estanca amb 4 bornes i 2 fusibles

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 293,33000 293,33000
Partides d'obra

GHM24401 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 0,5 m, fixat amb platina i cargols

1,000      x 72,53961 = 72,53961

Subtotal: 72,53961 72,53961
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 4,75245

COST DIRECTE 517,06056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,06056

P-66 FH100003 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb columna ,
llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb
làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada
amb driver LTR56 incorporat, amb columna quadrada
de 12x12 cmde 5,50 m sobre dau de fonamentacio,
cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre
i col·locació

Rend.: 0,863 701,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,100 /R x 18,15000 = 44,16570
A013H000 h Ajudant electricista 4,500 /R x 15,47000 = 80,66628

Subtotal: 124,83198 124,83198
Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,200 /R x 37,60000 = 52,28273

Subtotal: 52,28273 52,28273
Materials

DH000003 u Posta a terra i caixa de connexions de punt de llum,
amb pica de 1,50 m de llarg i 2 m de cable de Cu nu
de 35 mm2, i caixa estanca amb 4 bornes i 2 fusibles

1,000      x 20,00000 = 20,00000

DH000002 m Cable de 2x2,5 mm2 de secció tipus Cu-VV-0,6/1 kV 4,500      x 0,60000 = 2,70000
BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat en color

gris fosc pavonat, de forma cuadrada de 12x12 cm,
de 5,50 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta

1,000      x 225,12000 = 225,12000

BH000001 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini  , amb
làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada
amb driver LTR56 incorporat.

1,000      x 270,63000 = 270,63000

Subtotal: 518,45000 518,45000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 6,24160

COST DIRECTE 701,80631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,80631

P-67 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 0,875 367,00 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,740 /R x 15,50000 = 66,25143
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 18,15000 = 38,78914

Subtotal: 105,04057 105,04057
Materials

BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 260,58000 = 260,58000

Subtotal: 260,58000 260,58000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 91,91067 = 1,37866

Subtotal: 1,37866 1,37866

COST DIRECTE 366,99923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,99923

P-68 FONAMCOL u Dau de fonament de columna de 50x50x70 cm
acabada amb formigo, acer i excavacio, amb pllatina i
esparrecs.

Rend.: 1,000 93,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 G2194XL2 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

Rend.: 0,969 1,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,012 /R x 65,12000 = 0,80644
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,006 /R x 40,56000 = 0,25115

Subtotal: 1,05759 1,05759

COST DIRECTE 1,05759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05759

P-70 GASFZ007 m Interceptor per a aigües plujanes formada per una
caixa de 45 cm d'amplada i 35 cm de fondària total
amb un gruix de parets de 20 cm. S'inclou l'excavació
per a la col·locació de la caixa, la col·locació del
bastiment i de la reixa per a trànsit pesat

Rend.: 1,000 73,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-71 GDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1,3x1,3 m

Rend.: 0,892 37,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 13,92000 = 5,61794
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 17,56000 = 7,08700

Subtotal: 12,70494 12,70494
Materials

B0641080 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

0,5625      x 44,64000 = 25,11000

Subtotal: 25,11000 25,11000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,33267 = 0,16999

Subtotal: 0,16999 0,16999

COST DIRECTE 37,98493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,98493

P-72 GDDZ3174 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de
registre de fosa grisa, de D=60 cm i 165 kg de pes,
col·locat amb morter

Rend.: 0,830 98,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,549 /R x 13,92000 = 9,20733
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,549 /R x 17,56000 = 11,61499

Subtotal: 20,82232 20,82232
Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034      x 26,26000 = 0,89284
BDDZ3170 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de

registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes
1,000      x 76,99000 = 76,99000

Subtotal: 77,88284 77,88284
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,28267 = 0,25924

Subtotal: 0,25924 0,25924

COST DIRECTE 98,96440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,96440

GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45x27 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 26,95 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 13,92000 = 2,22720
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 17,56000 = 2,80960

Subtotal: 5,03680 5,03680
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

0,166      x 55,90000 = 9,27940

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

4,200      x 2,99000 = 12,55800

Subtotal: 21,83740 21,83740
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,03667 = 0,07555

Subtotal: 0,07555 0,07555

COST DIRECTE 26,94975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94975

GHM24401 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 0,5 m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 72,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,383 /R x 18,15000 = 6,95145
A013H000 h Ajudant electricista 0,383 /R x 15,47000 = 5,92501

Subtotal: 12,87646 12,87646
Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 22,69000 = 22,69000
BHM24400 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat

de llargària 0,5 m
1,000      x 36,78000 = 36,78000

Subtotal: 59,47000 59,47000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,87667 = 0,19315

Subtotal: 0,19315 0,19315

COST DIRECTE 72,53961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,53961

GPC00009 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i
fins a 1.5 m, amb subbase tot-ú natural, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 98 % PM

Rend.: 0,354 30,35 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 14,71000 = 1,66215

Subtotal: 1,66215 1,66215
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 /R x 11,70000 = 1,32203
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 58,58000 = 6,61921

Subtotal: 7,94124 7,94124
Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,000      x 20,75000 = 20,75000

Subtotal: 20,75000 20,75000

COST DIRECTE 30,35339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,35339

P-73 GPC00017 u Hidrant soterrat amb pericó de registre i tapa de
fossa, amb una sortida de diàmetre 4´´ (100 mm) de
connexió a racord Barna , colze de 90º, topall de
formigó, vàlvula de comporta i té de co.nexió a xarxa ,
muntat i provat. S'inclou el rètol de senyalització.

Rend.: 0,254 723,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 15,50000 = 183,07087
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 18,15000 = 214,37008

Subtotal: 397,44095 397,44095
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 1,70000 = 1,70000
BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una

sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 323,99000 = 323,99000

Subtotal: 325,69000 325,69000

COST DIRECTE 723,13095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 723,13095

P-74 GPC00020 m Tub de PE de 200 mm de sanejament de diàmetre
nominal exterior, encolat i per a col·locar soterrat per
a escomeses, inclòs excavació, formigonat, llit de
sorra i rebliment amb material adeqüat.

Rend.: 1,000 14,62 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

GPC00027 m Prisma de canalització per a instal.lacions de
telefonia format per 1 tub de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
39x23 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 0,112 11,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 13,92000 = 1,49143
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 17,56000 = 1,88143

Subtotal: 3,37286 3,37286
Materials

BG210F20 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i
1,7 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7,
amb accessoris.

2,000      x 1,68000 = 3,36000

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

0,091      x 55,90000 = 5,08690

Subtotal: 8,44690 8,44690
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,37267 = 0,05059

Subtotal: 0,05059 0,05059

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03373

COST DIRECTE 11,90408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,90408

P-75 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals

Rend.: 0,969 1,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 18,15000 = 0,56192
A013H000 h Ajudant electricista 0,030 /R x 15,47000 = 0,47895

Subtotal: 1,04087 1,04087
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00867 = 0,01513

Subtotal: 0,01513 0,01513

COST DIRECTE 1,05600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05600

P-76 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb
camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb
un recorregut de fins a 10 km i pagament de taxes.

Rend.: 0,964 3,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 31,18000 = 3,88133

Subtotal: 3,88133 3,88133

COST DIRECTE 3,88133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88133

P-77 PACONESC Ut Partida alçada per les tasques de paleteria de la
substitucio de les escomeses des de comptador
existent fins a la nova canonada.

Rend.: 1,000 47,61 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 VOPLZ016 m Rasa per a xarxa d'enllumenat per a creuament de
calçada composta per l'excavació de la rasa,
col·locació de 2 tubs de 80 mm de diàmetre
formigonats amb un dau de 45x30 cm i rebliment amb
material adequat.

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80
mm i dau de recobriment de 45x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

1,100      x 8,31543 = 9,14697

F2225670 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

0,1854      x 9,89824 = 1,83513

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

0,135      x 16,29379 = 2,19966

Subtotal: 13,18176 13,18176

COST DIRECTE 13,18176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,18176
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 
l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0312020,B0311010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent 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 mé s 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 à rids 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 sè rie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 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, dolomí tic; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ 
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de 
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - 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  │ 
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│   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 quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat 
per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 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 à rids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
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- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n 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 dolomí tiques 
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 segü ent: 
- 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’ú s no estructural. 

B032 - SAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0321000. 

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 quí mica. 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 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
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 h an 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 procedè ncia 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) 
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-  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) 
     -  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 freqüè ncia 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. 

B033 - GRAVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0331Q10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ 
una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 - Granulats reciclats provinents de formigó 
 - Granulats reciclats mixtes 
 - Granulats reciclats prioritariament naturals 
 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 cregué s 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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb 
sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
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 sè rie 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. 
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 quí 
mica 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. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
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Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
 - Per a drens 
 - Per a paviments 
 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 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, dolomí tic; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
   - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
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 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
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 petrogrà fic, 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. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids 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 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o del 
reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
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Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran 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. 

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 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* 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) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

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 o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l’àrid subministrat. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 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 
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- 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 à rids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1. 
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- 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). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

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: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 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.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució 
del reblert. 

B037 - TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0371000. 

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 h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 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 graver es o dipòsits naturals, sòls 
naturals o de mes cla d’ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌────────────────────────────────────────────────┐
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20 │
│────────────│───────────────────────────────────│
│     50     │ 100 -- -- │
│     40     │ 80-95     100 -- │
│     25     │ 60-90    75-95     100 │
│     20     │ 54-84    65-90    80-100     │
│ 8     │ 35-63    40-68    45-75 │
│ 4     │ 22-46    27-51    32-61 │
│ 2     │ 15-35    20-40    25-50 │
│ 0,500   │ 7-23     7-26    10-32 │
│ 0,250   │ 4-18     4-20     5-24 │
│ 0.063   │ 0-9 0-11     0-11 │
└────────────────────────────────────────────────┘
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a 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. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:  

┌────────────────────────────────────────────────┐
│ │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │
│ 933-2 (mm) │ ZA25     ZA20     ZAD20     │
│────────────│───────────────────────────────────│
│     40     │ 100 -- -- │
│     25     │ 75-100    100 100 │
│     20     │ 65-90    75-100   65-100     │
│ 8     │ 40-63    45-73    30-58 │
│ 4     │ 26-45    31-54    14-37 │
│ 2     │ 15-32    20-40     0-15 │
│ 0,500   │ 7-21     9-24     0-6 │
│ 0,250   │ 4-16     5-18     0-4 │
│ 0,063   │ 0-9 0-9 0-2 │
└────────────────────────────────────────────────┘

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia 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) 
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-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 
executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s’han aprovat 10 lots consecutius. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material: 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401. 

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 pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps 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 │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ 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   │
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│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ 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 durab 
ilitat 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, quí miques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │      I │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria │    II/A-S    │
│ │    II/B-S    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana │    II/A-P    │
│ │    II/B-P    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres │    II/A-V    │
│ volants │    II/B-V    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de │    III/A     │
│ forn alt │    III/B     │
│ │    III/C     │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic │    IV/A │
│ │    IV/B │

│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 
miques 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 intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 
l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 
196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres 
productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs 
de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. 
Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris 
per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la 
DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de 
prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500B. 
 
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació 
, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s 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 segü ent: 
- 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:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 
32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
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- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 

│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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 caracterí stica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En 
cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
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     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre 
per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadí stic: 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 i <= 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 
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 estadí 
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació 
d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
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Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065EV6B. 
 
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació 
, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s 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 segü ent: 
- 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:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 
32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
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- 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 │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 

└──────────────────────────┘ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
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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 DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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 caracterí stica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En 
cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
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Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre 
per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadí stic: 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 i <= 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 
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 estadí 
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació 
d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
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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: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics 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 cà rregues 
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 caracterí stiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, 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) 
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     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s 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: 
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 de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- 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. 
 
 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual  al valor que figura especificat 
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s 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. 
 
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 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
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- 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 
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. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant 
, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins 
dels límits segü ents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si 
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el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques 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: 
Caracterí stiques 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) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons 
estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 
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Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B15 - MATERIALS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B151K051,B151K052. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador 
i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme 
a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en 
els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb 
caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills 
quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel 
projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per 
l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un 
sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint 
la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, 
la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part 
d’aquest actuï eficaçment. 
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- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin 
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, 
per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per 
la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de 
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin 
capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció 
radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura 
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per 
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols 
i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el 
muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A 
cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals 
beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge 
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran 
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-
se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZH - CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZH78Z0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 
l'aigua de coberta. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 
 - Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 
 - Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 
de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procé s de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
mà xim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés 
d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruï t, sense plastificants, amb 
accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per 
immersió 
 - Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 - Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 

 Llargària:  200 - 300 cm 
 Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
 - Llargària:  ± 5 mm 
 PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
 Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
  Tipus d'acer:  S235JR 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
 Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
 Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
 Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
 Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
 Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
 Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix:  >= 1,7 mm 
 Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 1 mm 
 ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall 
perpendicular i sense rebaves. 
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN 
 Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre: 
     - Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 
     - Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm 
Reixa circular: 
- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
REIXA: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
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Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra 
impactes. 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Planxa d'acer galvanitzat    │              PVC rígid             │ 
│────────────────────────────────│────────────────────────────────────│ 
│- Nom del fabricant o marca     │  - Nom del fabricant o marca       │ 
│  comercial                     │    comercial                       │ 
│- Tipus i grau de l'acer        │  - Diàmetre, llargària i d'altres  │ 
│- Dimensions del producte       │    característiques del producte   │ 
│- Acabat i massa del recobriment│  - Data de la fabricació           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 
en llocs protegits contra impactes. 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre 
 Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M000,BBA11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o 
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
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Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
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 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es 
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert 
en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els 
resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència 
als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es 
realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun 
assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-
ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11101,BBM1AD71,BBM12502,BBM13601. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de 
ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 
i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
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- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat 
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 
en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents 
comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
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L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla 
de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 
4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 
galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 

En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert 
a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
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Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir 
les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han 
de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-
EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
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: 
* 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) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
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en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons 
la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
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: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F7370. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
 - Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
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- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Dià metre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies 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. 
 
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 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
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 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a 
l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no 
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub 
de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la 
instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l’ obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi 
a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistè ncia a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)   
     - Retracció  longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i 
sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
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          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge  CE o altre legalment reconeguda a 
un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del 
lot assajat. Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 
resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 
altres tubs. 
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51A0,BDDZ9DD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. 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 diss eny 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’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
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          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle 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 contí nua 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 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  ≥ 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  ≥ 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  ≥ 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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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. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 
de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-
EN ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK21495,BDK218ZK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions de 
servei. 
 S'han considerat els elements següents: 

 - Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d’incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la 
manipulació de l’element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i 
manipulació del pericó. 
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l’estesa de cables, situats en 
les parets transversals. Han d’estar centrats i a sota de les obertures d’entrada de conductes. 
Han d’incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el 
interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfí cies 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 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d’haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 
vora superior de la bonera hi ha d’ haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat 
per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s’hi ha de recolzar la 
reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l’1% cap a la bonera. 
Les utilitats d’aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o 
que canviïn de direcció en el pericó. En aquest ú ltim cas el nombre de parells de cables no ha 
de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per 
calibre 0,9, si l’empalmament es mú ltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels 
parells dels cables en el costat ramificat de l’empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d’armaris d’interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d’escomeses 
El nombre d’empalmaments del pericó es de quatre. 
PERICONS TIPUS HF: 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
 
 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. 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 diss eny 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’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle 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 contí nua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Urbanització Carrers Industria, Sant Vicenç, Fora Portal i Placeta del Bisbe 
 
 
 
 

43 
  

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 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
  
 
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. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB19600. 
 
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: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació  entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
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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 ¦ 
¦ 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 la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 
ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Dià metre 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 tè cniques 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. 
 
 
BFC - TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC17B00DIIQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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. 
En un examen visual sense augments, les superfí cies interna i externa dels tubs han de ser 
llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre 
imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma EN ISO 
15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall 
net. 
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i dià metre nominal, el gruix 
de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui 
menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de la EN ISO 15874-2 , en funció del 
tipus de material. 
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de la EN ISO 15874-2. 
La pressió màxima de servei i la temperatura d’aplicació, ha de complir amb els valors de 
l’annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe de condició 
de servei. 
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons la UNE-EN 921, han de complir amb l’ 
especificat en l’apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2. 
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l’especificat en l’apartat 
8 de la norma EN ISO 15874-2. 
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents: 
- Referència a la norma EN 15874 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 
- Classe de dimensió 
- Tipus de material 
- Classe d’aplicació relacionada amb la pressió de disseny 
- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte) 
Les marques s’han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub. 
Material: 
- PP-H: Polipropilè-homopolímer 
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 
- PP-R: Polipropilè-copolímer al atzar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003) 
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003) 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1962,BFWC1720. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1962. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1962,BFYC1720. 
 
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 prò pies 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 
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La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1962. 
 
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 prò pies 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 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG145B02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Per a encastar 

 - Per a muntar superficialment 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una 
tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la 
possibilitat de connectar-hi altres cables. 
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis 
per a la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment 
i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una 
tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
 PER A ENCASTAR: 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva 
interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
 Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
 Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 
 PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 
exteriorment i ha de tancar per pressió. 
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 
d'anar fixada al cos. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1B0850. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armari de poliester. 
S'han considerat els armaris següents: 
- Amb porta i finestreta 
 - Amb tapa fixa 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs. 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
 Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439 
 Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559 
 AMB PORTA I FINESTRETA: 
La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent. 
AMB TAPA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos. 
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

BG22TP10. 
 
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 l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
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 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3154G0,BG31B560. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG43 - TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG438330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de 
fins a 630 A i amb base de grandària "0 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant 
soldadura. 
El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva 
connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
La base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que 
garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació 
previst per a situar-les a la base, entre el fusible de cada fase. 
Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant: 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│Grandària     │   0   │   1   │   2   │   3    │ 
│──────────────│───────│───────│───────│────────│ 
│Llargària     │       │       │       │        │ 
│fusible (mm)  │  125  │  135  │  150  │  150   │ 
│──────────────│───────│───────│───────│────────│ 
│Amplària      │       │       │       │        │ 
│fusible (mm)  │ <= 40 │ <= 52 │ <= 60 │ <= 75  │ 
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│──────────────│───────│───────│───────│────────│ 
│Alçària       │       │       │       │        │ 
│fusible (mm)  │ <= 48 │ <= 53 │ <= 61 │ <= 76  │ 
│──────────────│───────│───────│───────│────────│ 
│Llargària     │       │       │       │        │ 
│envoltant     │       │       │       │        │ 
│fusible (mm)  │  68   │  75   │  75   │  75    │ 
│Alçària       │       │       │       │        │ 
│ganiveta (mm) │ >= 15 │ >= 20 │ >= 25 │ >= 32  │ 
└───────────────────────────────────────────────┘ 

Corrent assignada en funció de la grandària: 
┌──────────────────────────┐ 
│ Grandària │ Corrent (A)  │ 
│───────────│──────────────│ 
│    00     │   6 - 160    │ 
│     0     │   6 - 160    │ 
│     1     │  80 - 250    │ 
│     2     │ 125 - 400    │ 
│     3     │ 315 - 630    │ 
└──────────────────────────┘ 

Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
 Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
 Potència disipable fusible de ganiveta: 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Grandària   │  I nominal (In) (A)  │Potència (W)  │ 
│────────────│──────────────────────│──────────────│ 
│   00       │       160            │   12         │ 
│    0       │       160            │   25         │ 
│    1       │       250            │   32         │ 
│    2       │       400            │   45         │ 
│    3       │       630            │   60         │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
 Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels 
fusibles de ganiveta: 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│I nominal (A)  │I de fusió (A)  │I de no fusió (A)  │ 
│───────────────│────────────────│───────────────────│ 
│      16       │                │                   │ 
│      20       │  >= 1,75 In    │    <= 1,4 In      │ 
│      25       │                │                   │ 
│───────────────│────────────────│───────────────────│ 
│      32       │                │                   │ 
│      40       │                │                   │ 
│      50       │                │                   │ 
│      63       │  >= 1,6 In     │    <= 1,3 In      │ 
│      80       │                │                   │ 
│     100       │                │                   │ 
│───────────────│────────────────│───────────────────│ 
│     125       │                │                   │ 
│     160       │                │                   │ 
│     200       │                │                   │ 
│     250       │                │                   │ 
│     315       │  >= 1,6 In     │    <= 1,2 In      │ 
│     355       │                │                   │ 
│     400       │                │                   │ 
│     500       │                │                   │ 
│     630       │                │                   │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

Tamany dels cargols dels borns i torsió aplicable: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│Grandària   │  Cargol   │   Parell de torsió (Nm)  │ 

│────────────│───────────│──────────────────────────│ 
│   00       │   M8      │          10              │ 
│    0       │   M8      │          10              │ 
│    1       │  M10      │          32              │ 
│    2       │  M10      │          32              │ 
│    3       │M10/M12    │         32/56            │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Capacitat dels borns de la base: 
┌──────────────────────────────┐ 
│I nominal (A)  │Secció (mm2)  │ 
│───────────────│──────────────│ 
│      16       │  1,5 -  4    │ 
│      20       │  1,5 -  4    │ 
│      25       │  2,5 -  6    │ 
│      32       │    4 - 10    │ 
│      40       │    6 - 16    │ 
│      50       │    6 - 16    │ 
│      63       │   10 - 25    │ 
│      80       │   16 - 35    │ 
│     100       │   25 - 50    │ 
└──────────────────────────────┘ 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
 Resistència a la calor:  Ha de complir 
 Resistència mecànica:  Ha de complir 
 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies: 
- Llargària del fusible:  ± 2,5 mm 
 - Llargària de l'envoltant del fusible: 
     - Grandària "0":  <= 8 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles 
destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente 
industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
 - Tensió nominal 
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 - Intensitat nominal 
 El fusible ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
 - Tensió nominal 
 - Intensitat nominal 
 - Símbol de la zona temps/corrent: gl 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació  
amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat  o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte. 
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. 
L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus 
diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD14420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │ 
│───────────────│───────────│────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
 - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en 
Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons 
criteri de la DF. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1B000,BGW14000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY4 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per tallacircuits tipus ganiveta o per a caixes 
seccionadores fusibles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per als dispositius de protecció i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un dispositiu de 
protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
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- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
 Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació 
dels paràmetres de funcionament de les instalacions d’enllumenat 
ARMARI METÀL·LIC: 
 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant 
panys de triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau 
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es 
trobi a la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com 
els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per 
facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment 
pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre 
sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació 
amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 

Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir. 
 Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
 Freqüència:  50 Hz 
 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 ACTUADOR LOCAL: 
 Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora 
hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva 
de marxa de 10 anys  
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa 
i reactiva, factor de potència i comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de 
funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les 
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de 
control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 
1989). 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2. 
 
 
BHGW - MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i 
control d'enllumenat públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHU - LÀMPADES 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de 
làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Grau de reproducció cromàtica de les là mpades estàndard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
 - Potència nominal 
 - Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que 
DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació  de cadascuna de les llumeneres.   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP431300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l’àrea de treball i cables per a 
connexionat  
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ú s 
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials les condicions d’emmagatzematge, ús, muntatge i 
manteniment. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
El conductor ha de ser d’un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció  del 
conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé 
recoberta d’un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm 
L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic 
lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. L’aï llament ha de complir les especificacions de 
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al 
conductor i s’ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que 
conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 
o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 
impressió  o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han de correspondre de 

manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació  dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un 
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o 
formant unitats).  
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar 
fet d’alguna de les maneres següents, o d’una combinació d’elles: 
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la 
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa 
metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser 
del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i 
de baixa emissió de fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres 
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor 
uniforme.  
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament. 
Mesures elè ctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
El conductor pot ser d’un ú nic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció 
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar 
nua o bé recoberta d’un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d’estar 
cablejats en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm 
L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic 
lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. L’aï llament ha de complir les especificacions de 
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al 
conductor i s’ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que 
conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 
o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 
impressió  o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han de correspondre de 
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manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la 
identificació  dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un 
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o 
formant unitats).  
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar 
fet d’alguna de les maneres següents, o d’una combinació d’elles: 
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la 
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa 
metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser 
del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i 
de baixa emissió de fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres 
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor 
uniforme.  
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
 CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d’estar d’acord amb les 
especificacions de la norma UNE-EN 60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, 
això és, per penetració dels contactes del connector en l’aï llament dels cables de parells 
trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d’haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre 
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d’estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la 
pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL· LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
 Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 
manera que no s’alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del 
cable. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
 Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
 
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 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables 
sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables 
sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado. 
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables 
sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y 
cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables 
apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado. 
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 
el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables 
sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y 
cables para conexionado. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ11GB10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21BC60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part  superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
  Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
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BQ4 - PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ421531HKT9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva 
instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de 
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de 
regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades 
o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022,D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat 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). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D070A8B1,D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP431303. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
S’han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació  del cable a dintre de l’envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d’estar feta. 
S’ han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L’instal·lador ha d’ aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres 
instal·lacions. La secció  interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del 
cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d’ altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdó s extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d’estar 
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
La estesa del cable s’ han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. Les connexions s’han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les 
recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tè cniques del cable corresponen a les especificades 
al projecte. 
Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió  del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d’estesa es tindrà  cura de que el cable no pateixi tensions excessives. 
S’ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte 
amb arestes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements 
and office areas. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
 - Formigó armat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l’alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194AU5,F2194XL5. 
 
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: 
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- 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, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21D3KJ1,F21D51J2,F21DJU02,F21DQG02,F21DQU02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecà nics. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225223,F2225243. 
 
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 mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè 
ncia 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. 
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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 matè ria 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 començ ar 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 cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F227T00F. 

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F228U010. 

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 maquinà ria 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 
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- 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 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 orgà nica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, 
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as 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 matè ria 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 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. 
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- 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 1 50 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 
importà ncia 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 Pró ctor 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.  
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921101F. 
 
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 autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 
de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 
de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 
instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 
si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a 
mínim. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils 
transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a 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 p er 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 geomè tric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31110,FBA21211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
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 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de 
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les 
rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un 
pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa 
a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de 
limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 
– 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 
maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa 
al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VIALS PÚBLICS: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació 
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia 
on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans 
de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran 
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista 
haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les 
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient 
de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un 
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 
730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d’execució. 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB12111,FBB11241,FBB12351. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l' estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB22101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
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- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en 
el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge 
galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 
DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 

amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-
lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  
per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7F7375. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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 freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
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.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 
de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 
elevades de l'efluent. 
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. 
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. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  
la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT. 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord 
amb el determini la DF. 
 
 
FDB - POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB17670,FDB151A4,FDB19DD4,FDB1J39E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el 
tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària 
de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
 Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
especificades a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.  
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
 - Nivell de la solera:  ± 20 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  
69.8.2 de la EHE-08 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FDG54677,FDG52657. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment 
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
 - Reblert de la rasa amb formigó 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
 Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
 La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 
de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 
reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de 
fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que 
senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ 
acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
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FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDK262B7,FDK26G17. 

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra. 
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 
sobre solera de maó calat, i  reblert lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB19625. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.) 
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 
diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams  llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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. 
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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 freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments 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 contro ls 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 es menar 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 discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, 
d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FFC - TUBS DE POLIPROPILÈ 
FFC17B25 - TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFC17B25DIIQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de 
fluids, amb les unions soldades, col· locats superficialment o al fons de la rasa. 
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.) 
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. 
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. 
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació. 
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels 
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb 
material d'aportació. 
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. 
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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. 
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal 
de compensar les dilatacions. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│  DN   │         Distància entre suports (mm)      │ 
│ (mm)  │───────────────────────────────────────────│ 
│       │ en trams verticals │ en trams horitzontals│ 
│───────│────────────────────│──────────────────────│ 
│  16   │        710         │         550          │ 
│  20   │        780         │         600          │ 
│  25   │        840         │         650          │ 
│  32   │        940         │         750          │ 
│  40   │       1100         │         850          │ 
│  50   │       1230         │         950          │ 
│  63   │       1230         │         950          │ 
│  75   │       1360         │        1050          │ 
│  90   │       1490         │        1150          │ 
│ 110   │       1620         │        1250          │ 
│ 125   │       1670         │        1350          │ 
│ 140   │       1800         │        1500          │ 
│ 160   │       1800         │        1500          │ 
│ 200   │       1800         │        1500          │ 
│ 250   │       2000         │        1800          │ 
│ 315   │       2000         │        1800          │ 
│ 400   │       2000         │        1800          │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria 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: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 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. 
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. 
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 freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs 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. 
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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG145B02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
FG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1B0852. 
 
 
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 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG3154G4,FG31B564. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l' especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
FG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
FG43 - TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG438332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 
630 A, amb base grandària "0 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent. 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als 
especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en contactes 
dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de 
contacte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l’execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments 
futurs -sense necessitats d’enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a 
l’especificat. 
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb 
el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord 
amb el determini la DF. 
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1442E. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d’ inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 
cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a 
terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació  de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies 
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb 
d’altres reguladors, i execució  de les connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les 
connexions fetes. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s’ han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de 
forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’ estar situades i connectades de forma que 
s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup 
ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal· lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a 
l’alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements 
d’entrada d’informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació  central-
regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el 
bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 

Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el 
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de 
sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part 
superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l’execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 
fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments 
futurs -sense necessitats d’enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a 
l’especificat. 
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb 
el que s’especifica a la taula d’assaigs 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: 
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Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord 
amb el determini la DF. 

FHR - ELEMENT DE SUPORT PER A IL·LUMINACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHR229H1,FHR211F1ESH0. 

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

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d’ 
enllumenat incorporats, fixada amb perns d’ancoratge a un dau de formigó. 
Es contemplen els següents tipus de columnes: 
- Columnes amb el llum muntat a l’extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric 
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust 
L’ execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Execució del fonament 
- L’hissat, fixació i anivellament del suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra 
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
FONAMENT: 
El material per a l’execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a la 
DT del projecte. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
 (Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Assentament en el con d’Abrams:  3 - 5 cm 
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo): 
- Columnes de fins a 6 m d’alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m 
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Columnes de 10 ó 11 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m 
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d’alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 
- Columnes d’alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l’alçària real de la columna 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m 

HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT: 
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l’ú s de falques per tal 
d’aconsseguir l’aplomat definitiu de la columna. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La base-platina d’unió ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 - Posició:  ± 50 mm 
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la 
instal·lació  fora dels punts de connexió. 
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS: 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
FONAMENT: 
Abans d’executar la partida estarà  feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC. 
La temperatura dels elements on es fa l’abocament serà superior als 0°C. 
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l’abocament del 
formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l’aprovació expressa de la DF. 
El formigó s’abocarà abans de que comenci el seu adormiment. 
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de 
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 
hores des de la seva fabricació. 
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L’abocament del formigó es farà des d’una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s’humidificarà la 
superfície. 
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La compactació es realitzarà per vibratge. 
Durant l’adormiment s’evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l’element. 
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfí cies amb una membrana 
impermeable subjecta a l’exterior de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11GB10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin 
danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21BC60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
 - Ancoratge de la paperera 
 CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
 - Verticalitat:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin 
danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui 
prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el 
procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  
desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin 
danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PARTIDES PER A LA SEGURETAT I SALUT 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES I INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15118D1,H15158GF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d' estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures du rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KQ - EQUIPAMENTS 
KQ4 - PILONES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

KQ421531HKT9. 

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

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui 
prò pia segons el seu disseny. 
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el 
procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 
El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver caigut dintre. 
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i 
tornant a repetir el procés. 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 
desitjada. 
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin 
danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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L - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ 
L2 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I GESTIÓ DE RESIDUS 
L21 - DESMUNTATGES I ARRENCADES 
L21P - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

L21PU030,L21PDB21. 

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

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d'instal· lacions de comunicacions. 
- Desmuntatge d'altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i cà 
rrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
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.). 

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. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element 
elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
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. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 
amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 
Partides 00  DEMOLICIÓ VIALITAT EXISTENT

1 F2192C04 m Desmuntatge de pilones metaliques existents i posterior muntatge al mateix lloc.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 G2194XL2 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

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

1 1a etapa
2 amidament planol 1.212,640 1.212,640 C#*D#*E#*F#
3 carrer de sant vicenç -1,000 8,500 8,000 -68,000 C#*D#*E#*F#
4 tram carrer de 6,50 m -1,000 28,500 3,000 -85,500 C#*D#*E#*F#
5 rigola -1,000 215,000 0,200 -43,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,400 5,400 58,320 C#*D#*E#*F#
7 resalts 2,000 3,400 5,500 37,400 C#*D#*E#*F#
8 2a etapa C#*D#*E#*F#
9 amidament planol 328,580 328,580 C#*D#*E#*F#

10 placeta del bisbe -1,000 205,500 -205,500 C#*D#*E#*F#
11 rigola -1,000 46,000 0,200 -9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.225,740

3 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

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

1 Primera etapa d'obra
2 carrer baixant dreta 171,000 171,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer baixant esquerra 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
5 Segona etapa d'obra
6 Fora portal dreta 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
7 Fora portal esquerra 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,000

4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 1a etapa
2 tram de baix de 6,50 m 28,500 3,000 85,500 C#*D#*E#*F#
4 2a etapa
5 Placeta del Bisbe 12,000 7,500 90,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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6 11,000 6,000 66,000 C#*D#*E#*F#
7 15,000 3,300 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

5 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km i pagament de taxes.

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

1 paviment asfalt 1,300 1.130,020 0,080 117,522 C#*D#*E#*F#
2 rigola 1,800 361,000 0,400 0,200 51,984 C#*D#*E#*F#
3 paviment formigo 1,800 291,000 0,200 104,760 C#*D#*E#*F#
4 resalts 1,300 3,400 5,500 0,160 3,890 C#*D#*E#*F#
5 1,300 5,400 5,400 0,160 6,065 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,221

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 
Partides 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

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

1 1a etapa
2 en zona paviment asfaltic 1.130,020 0,320 361,606 C#*D#*E#*F#
3 en zona paviment formigo 291,000 0,200 58,200 C#*D#*E#*F#
4 en carrer sant vicenç 68,000 0,200 13,600 C#*D#*E#*F#
5 en entronc de nou carrer previst 66,000 0,400 26,400 C#*D#*E#*F#
6 en entronc de nou carrer CT 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
7 altres 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,006

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

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

1 1a etapa
2 segons planol 1.212,640 0,200 242,528 C#*D#*E#*F#
4 2a etapa
5 segons planol 328,580 0,200 65,716 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,244

3 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
de 7 t

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

Euro
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1 de l'excavacio de caixa 1,300 477,000 620,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,100

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 
Partides 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic

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

1 canal central
2 1a etapa 217,000 0,500 0,330 35,805 C#*D#*E#*F#
4 2a etapa 68,500 0,500 0,330 11,303 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,108

2 CARRZ006 ml Canal central de recollida d'aigües plujanes realitzada amb dues lloses de pedra natural de 7 cm de gruix i 20
cm d'amplada, amb una llargada màxima de 60 cm, de preu alt i deixada de tall, apte per a trànsit rodat.
Col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HM 20, rejuntada i protegida amb làmina plàstica
recuperable.

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

1 CANAL
2 1a etapa 1,000 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#
3 2a etapa 68,500 68,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,500

3 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb àrid
rodó de riu , escampat des de camió, estesa i vibratge, reglejat i acabat superficial rentat a l'àcid. Mesurat sobre
superficie real per la profunditat teòrica.

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

1 1a etapa
2 segons planol 1.212,640 0,200 242,528 C#*D#*E#*F#
3 deduir canal -1,000 217,000 0,200 0,400 -17,360 C#*D#*E#*F#
4 2a etapa
5 segons planol 328,580 0,200 65,716 C#*D#*E#*F#
6 deduir canal -1,000 68,500 0,200 0,400 -5,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,404

4 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics

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

1 1a etapa
2 inici 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 travesserr de 5 m 38,000 5,000 190,000 C#*D#*E#*F#
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4 travesser de 7 m 6,000 7,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 2a etapa 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
8 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Partides 00  DEMOLICIÓ SANEJAMENT EXISTENT

1 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 12,700

2 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 1a etapa 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

3 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

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

1 1a etapa 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

4 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km i pagament de taxes.

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

1 interceptor 1,000 12,700 0,500 0,500 3,175 C#*D#*E#*F#
2 claveguera 1,500 247,000 0,940 0,100 34,827 C#*D#*E#*F#
3 pou 1,800 13,500 3,140 0,100 7,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,632

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Partides 01  OBRA CIVIL

1 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals
2 1a etapa
3 entrada 2,400 10,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
4 sant vicenç 2,400 11,000 0,800 21,120 C#*D#*E#*F#
5 pou 1-2 2,400 31,970 0,800 61,382 C#*D#*E#*F#
6 pou 2-3 2,260 19,540 0,800 35,328 C#*D#*E#*F#
7 pou 3-4 2,320 22,620 0,800 41,983 C#*D#*E#*F#
8 pou 4-5 2,030 24,300 0,800 39,463 C#*D#*E#*F#
9 pou 5-6 1,930 27,580 0,800 42,584 C#*D#*E#*F#

10 pou6-7 1,700 40,550 0,800 55,148 C#*D#*E#*F#
11 pou 7-existent 1,300 16,160 0,800 16,806 C#*D#*E#*F#
12 2a etapa
13 PRP11 - PR10 1,250 22,000 0,800 22,000 C#*D#*E#*F#
14 PR10-9 1,250 18,000 0,800 18,000 C#*D#*E#*F#
15 PR9-8 1,400 22,000 0,800 24,640 C#*D#*E#*F#
16 PR8-7 1,300 5,000 0,800 5,200 C#*D#*E#*F#
18 Plujanes
19 sant vicenç 1,500 11,500 0,800 13,800 C#*D#*E#*F#
20 pou pp1-2 1,500 50,000 0,800 60,000 C#*D#*E#*F#
21 pou pp2-3 1,500 47,000 0,800 56,400 C#*D#*E#*F#
22 pou pp3-4 1,500 28,000 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#
23 pou pp4-5 1,500 40,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#
24 pou pp5-6 0,900 18,000 0,800 12,960 C#*D#*E#*F#
25 pou pp6-riera 1,000 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 631,614

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

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

1 entrada 2,000 2,400 10,000 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#
2 sant vicenç 2,000 2,400 11,000 0,400 21,120 C#*D#*E#*F#
3 pou 1-2 2,000 2,400 31,970 0,400 61,382 C#*D#*E#*F#
4 pou 2-3 2,000 2,260 19,540 0,400 35,328 C#*D#*E#*F#
5 pou 3-4 2,000 2,320 22,620 0,400 41,983 C#*D#*E#*F#
6 pou 4-5 2,000 2,030 24,300 0,400 39,463 C#*D#*E#*F#
7 pou 5-6 2,000 1,930 27,580 0,400 42,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,060

3 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals
2 pou 1 2,400 0,800 1,500 2,880 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 2,260 0,800 1,500 2,712 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 2,320 0,800 1,500 2,784 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 2,030 0,800 1,500 2,436 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 1,930 0,800 1,500 2,316 C#*D#*E#*F#
7 pou6 1,700 0,800 1,500 2,040 C#*D#*E#*F#
8 pou 7 1,300 0,800 1,500 1,560 C#*D#*E#*F#
9 2a etapa

10 PR10 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
11 PR9 1,470 1,500 0,800 1,764 C#*D#*E#*F#
12 PR8 1,300 1,500 0,800 1,560 C#*D#*E#*F#
14 Plujanes
15 pou pp1 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
16 pou pp2 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
17 pou pp3 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
18 pou pp4 1,500 1,500 0,800 1,800 C#*D#*E#*F#
19 pou pp5 0,900 1,500 0,800 1,080 C#*D#*E#*F#
20 pou pp6 1,000 1,500 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,732

4 F228MF01 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra granítica en tongades de 25 ccm com a màxim, inclòs repàs i
piconatge del sòl de la rasa.

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

1 Residuals
2 entrada 0,250 10,000 0,800 2,000 C#*D#*E#*F#
3 sant vicenç 0,250 11,000 0,800 2,200 C#*D#*E#*F#
4 pou 1-2 0,250 31,970 0,800 6,394 C#*D#*E#*F#
5 pou 2-3 0,250 19,540 0,800 3,908 C#*D#*E#*F#
6 pou 3-4 0,250 22,620 0,800 4,524 C#*D#*E#*F#
7 pou 4-5 0,250 24,300 0,800 4,860 C#*D#*E#*F#
8 pou 5-6 0,250 27,580 0,800 5,516 C#*D#*E#*F#
9 pou6-7 0,250 40,550 0,800 8,110 C#*D#*E#*F#

10 pou 7-existent 0,250 16,160 0,800 3,232 C#*D#*E#*F#
11 2a etapa
12 PRP11 - PR10 0,250 22,000 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#
13 PR10-9 0,250 18,000 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
14 PR9-8 0,250 22,000 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#
15 PR8-7 0,250 5,000 0,800 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Plujanes
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18 sant vicenç 0,300 11,500 0,800 2,760 C#*D#*E#*F#
19 pou pp1-2 0,300 50,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#
20 pou pp2-3 0,300 47,000 0,800 11,280 C#*D#*E#*F#
21 pou pp3-4 0,300 28,000 0,800 6,720 C#*D#*E#*F#
22 pou pp4-5 0,300 40,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
23 pou pp5-6 0,300 18,000 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#
24 pou pp6-riera 0,300 5,000 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,024

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i fins a 1.5 m, amb material adequat de la propia obra, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98 % PM

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

1 Residuals restar 50 cm
2 entrada 1,900 10,000 0,800 15,200 C#*D#*E#*F#
3 sant vicenç 1,900 11,000 0,800 16,720 C#*D#*E#*F#
4 pou 1-2 1,900 31,970 0,800 48,594 C#*D#*E#*F#
5 pou 2-3 1,760 19,540 0,800 27,512 C#*D#*E#*F#
6 pou 3-4 1,820 22,620 0,800 32,935 C#*D#*E#*F#
7 pou 4-5 1,530 24,300 0,800 29,743 C#*D#*E#*F#
8 pou 5-6 1,430 27,580 0,800 31,552 C#*D#*E#*F#
9 pou6-7 1,200 40,550 0,800 38,928 C#*D#*E#*F#

10 pou 7-existent 0,800 16,160 0,800 10,342 C#*D#*E#*F#
11 2a etapa
12 PRP11 - PR10 0,750 22,000 0,800 13,200 C#*D#*E#*F#
13 PR10-9 0,750 18,000 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#
14 PR9-8 0,900 22,000 0,800 15,840 C#*D#*E#*F#
15 PR8-7 0,800 5,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
17 Plujanes restar 60 cm
18 sant vicenç 0,900 11,500 0,800 8,280 C#*D#*E#*F#
19 pou pp1-2 0,900 50,000 0,800 36,000 C#*D#*E#*F#
20 pou pp2-3 0,900 47,000 0,800 33,840 C#*D#*E#*F#
21 pou pp3-4 0,900 28,000 0,800 20,160 C#*D#*E#*F#
22 pou pp4-5 0,900 40,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
23 pou pp5-6 0,300 18,000 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#
24 pou pp6-riera 0,400 5,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,566

6 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió
de 7 t

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

1 1,200 427,570 513,084 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 513,084

7 F2R34269 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut inferior a  10 km

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

1 excavacio rases 1,200 631,610 757,932 C#*D#*E#*F#
2 excavacio pous 1,200 30,730 36,876 C#*D#*E#*F#
3 a deduir rebliment -1,200 427,570 -513,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,724

8 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge mecànic

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

1 recobriment canonades
2 Residuals C#*D#*E#*F#
3 entrada 0,165 10,000 1,650 C#*D#*E#*F#
4 sant vicenç 0,165 11,000 1,815 C#*D#*E#*F#
5 pou 1-2 0,165 31,970 5,275 C#*D#*E#*F#
6 pou 2-3 0,165 19,540 3,224 C#*D#*E#*F#
7 pou 3-4 0,165 22,620 3,732 C#*D#*E#*F#
8 pou 4-5 0,165 24,300 4,010 C#*D#*E#*F#
9 pou 5-6 0,165 27,580 4,551 C#*D#*E#*F#

10 pou6-7 0,165 40,550 6,691 C#*D#*E#*F#
11 pou 7-existent 0,165 16,160 2,666 C#*D#*E#*F#
13 2a etapa
14 PRP11 - PR10 0,165 22,000 3,630 C#*D#*E#*F#
15 PR10-9 0,165 18,000 2,970 C#*D#*E#*F#
16 PR9-8 0,165 22,000 3,630 C#*D#*E#*F#
17 PR8-7 0,165 5,000 0,825 C#*D#*E#*F#
19 Plujanes
20 sant vicenç 0,177 11,500 2,036 C#*D#*E#*F#
21 pou pp1-2 0,177 50,000 8,850 C#*D#*E#*F#
22 pou pp2-3 0,177 47,000 8,319 C#*D#*E#*F#
23 pou pp3-4 0,177 28,000 4,956 C#*D#*E#*F#
24 pou pp4-5 0,177 40,000 7,080 C#*D#*E#*F#
25 pou pp5-6 0,177 18,000 3,186 C#*D#*E#*F#
26 pou pp6-riera 0,177 5,000 0,885 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,981

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
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Partides 02  CANONADES I POUS

1 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Residuals
2 entrada 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 sant vicenç 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 pou 1-2 31,970 31,970 C#*D#*E#*F#
5 pou 2-3 19,540 19,540 C#*D#*E#*F#
6 pou 3-4 22,620 22,620 C#*D#*E#*F#
7 pou 4-5 24,300 24,300 C#*D#*E#*F#
8 pou 5-6 27,580 27,580 C#*D#*E#*F#
9 pou6-7 40,550 40,550 C#*D#*E#*F#

10 pou 7-existent 16,160 16,160 C#*D#*E#*F#
11 2a etapa
12 PRP11 - PR10 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
13 PR10-9 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
14 PR9-8 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
15 PR8-7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,720

2 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Plujanes
2 sant vicenç 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
3 pou pp1-2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 pou pp2-3 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 pou pp3-4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 pou pp4-5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 pou pp5-6 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 pou pp6-riera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,500

3 GPC00020 m Tub de PE de 200 mm de sanejament de diàmetre nominal exterior, encolat i per a col·locar soterrat per a
escomeses, inclòs excavació, formigonat, llit de sorra i rebliment amb material adeqüat.

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

1 embornals 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 escomeses 1a etapa 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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3 escomeses 2a etapa 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

4 GDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m

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

1 Residuals
2 pou 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pou6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 pou 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2a etapa

10 PR10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PR9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 PR8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Plujanes
16 pou pp1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 pou pp2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 pou pp3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 pou pp4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 pou pp5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 pou pp6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

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

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

1 Residuals
2 pou 1 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 2,030 2,030 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
7 pou6 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
8 pou 7 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
9 2a etapa

10 PR10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 PR9 1,470 1,470 C#*D#*E#*F#
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12 PR8 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Plujanes
15 pou pp1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
16 pou pp2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
17 pou pp3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
18 pou pp4 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
19 pou pp5 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
20 pou pp6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,610

6 GDDZ3174 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa grisa, de D=60 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 CALZZ008 u Caixa per a embornal de 40x40x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 CARRZ004 u Bastiment i reixa de fosa dúctil quadrada concava, amb tanca antirrobatori i articulada, per a embornal, de la
marca FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO mod. CONCAVA V40 o equivalent de 400x400x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 , col.locada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 GASFZ007 m Interceptor per a aigües plujanes formada per una caixa de 45 cm d'amplada i 35 cm de fondària total amb un
gruix de parets de 20 cm. S'inclou l'excavació per a la col·locació de la caixa, la col·locació del bastiment i de la
reixa per a trànsit pesat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 03  XARXA AIGUA POTABLE
Partides 01  OBRA CIVIL RASES XARXA

1 CALZZ003 m Rasa en terreny de trànsit per a xarxa d'aigua potable composta per l'excavació de la rasa, rebliment amb sorra,
rebliment amb material de la propia obra compactat al 98% del PM i replè amb tot-ú natural compactat al 98%
del PM segons detalls de plànols. Inclos transport dins de l'obra i de sobrants a monodiposit.

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

1 1a etapa 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#
2 2a rtapa 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000
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2 AIGVENT010 Ut. Col·locació de trampilló de vàlvules amb tub guia formigonat per a assentament de les mateixes i del propi
trampilló.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 AIGVENT011 Ut. Col·locació de trampilló de Hidrant H-100 amb tub guia formigonat per a assentament de les mateixes i del propi
trampilló.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PACONESC Ut Partida alçada per les tasques de paleteria de la substitucio de les escomeses des de comptador existent fins a
la nova canonada.

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

1 1a etapa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 03  XARXA AIGUA POTABLE
Partides 04  XARXA AIGUA

1 GPC00017 u Hidrant soterrat amb pericó de registre i tapa de fossa, amb una sortida de diàmetre 4´´ (100 mm) de connexió
a racord Barna , colze de 90º, topall de formigó, vàlvula de comporta i té de co.nexió a xarxa , muntat i provat.
S'inclou el rètol de senyalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 CARROS010 ut Eescomesa d'aigua domiciliària formada per collarí de diàmetre 180,110 o 63, trampilló prefabricat per a
comptador i aixetes, comptador de diàmetre 13 mm, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 3/4'', colze de
90º, conjunt d'aixetes i formació i rebliment de la rasa fins a la xarxa d'abastament Tot instal·lat i verificat.

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

1 1a etapa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

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

1 1a etapa 214,000 214,000 C#*D#*E#*F#
2 2a rtapa 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

4 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

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

1 1a etapa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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2 2a etapa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 04  XARXA ELÈCTRICA
Partides 01  OBRA CIVIL

1 CANJOR016 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables unipolars, inclos formació de
rasa, tub DN160, rebliment amb 20 cm de sorra, col·locació de banda i placa PPC de senyalització i reblert amb
material seleccionat de l'obra. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa
2 A01 - PF1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 A42-A52 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 CANJOR017 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dues ternes de cables unipolars inclos formació de
rasa, dos tubs DN160, rebliment amb sorra, col·locació de banda i placa PPC de senyalització i reblert amb
material de l'obra. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa
2 A01-A11 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 A11-A21 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 A21-A31 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 A02-A12 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
6 A12-A22 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 A22-A32 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 A32-A42 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
9 A42-A52 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

11 2a etapa
12 A42-A62 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 A62-A72 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
14 A72-A82 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

3 CANJOR019 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables unipolars inclos formació
de rasa, instal·lació de 2 tubs DN 160 formigonats, col·locació de banda i placa PPC de senyalització i reblert
amb material seleccionat i compactat de l'obra. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa
2 A01 - PF1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 A31-PF3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 BTRASA4CR01 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dos ternes de cables unipolars inclos formació
de rasa, instal·lació de 4 tubs DN 160 formigonats, col·locació de banda i placa PPC de senyalització i reblert
amb material seleccionat i compactat de l'obra. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa
2 A01-PF1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 A01-A11 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 A31-PF3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 A22-A32 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 2a etapa
8 A42-A62 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 A72-A82 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

5 FGF24G91 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de
formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 BTARMCDS u Formació d'armari en paret existent per a CDS de mides útils interiors 1,30x0,70x0,30 m , amb porta d'acer
Corten de 0,90x0,65 m útils, amb pany JIS i forats ventilació, amb acabat arrebossat interior i de pedra vista
exterior. Inclou la formació del forat en paret de pedra existent, la colocació de dos colzes a 120 º DN 160 mm a
0,80 m de fondària i la formació de 30 cm de paret de pedra a terra.

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

1 1a etapa
2 A01-11-21-31 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 A02-12-22-32-42-52 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 2a etapa
6 A62-72-82 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 BTCONVAS u Conversió de linea elèctrica aèria a soterrània, incloent colze, reducció, 2,50 m de tub de DN90 mm, tap
superior, abraçaderes , muntatge de cable, bornes conexió i tensor.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tub 63 mm de diàmetre,
rebliment amb sorra i rebliment amb material adequat. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
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2 2a etapa 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 04  XARXA ELÈCTRICA
Partides 02  XARXA BT

1 CANJOR064 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2, col.locat en tub de 1C,
amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

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

1 1a etapa
2 Conversions 7,000 12,000 84,000 C#*D#*E#*F#
3 A01-PF1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
4 Conversió 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 A01-A11 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
6 A11-A21 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 A21-A31 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 A31-PF2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 A31-PF3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

11 A02-A12 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
12 A12-A22 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
13 A22-A32 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 A32-A42 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
15 A42-A52 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
16 Conversio 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
18 2a etapa C#*D#*E#*F#
19 A42-A62 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
20 Conversió 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
21 A62-A72 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
22 Conversió 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
23 A72-A82 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
24 Conversió 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

2 CANJOR065 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2, col.locat en tub de 2C
amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

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

1 1a etapa
2 A01-PF1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 A01-A11 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 A31-PF3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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5 A22-A32 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 2a etapa
8 A42-A62 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 A72-A82 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 CANJOR071 pa Partida alçada d'abonament integre per:
- 37 Compl. TET connexió quadres AD, CGP i caixes BT
- 4 Cata per localització de serveis de BT
- 1 Marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 15 m (brigada)
- 7 Suplement de marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 100 m
- Tramitació amb organismes oficials.
- Informe inspecció en el subsòl.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 CANJOR022 ut Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT tipus Z-15 (FECSA) ,amb armari prefebricat i porta metàl·lica,
candau de 25x5, connexio de pates a la caixa, connexió de terminals i piqueta de posta a terra

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

1 1a etapa
2 A01-11-21-31 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 A02-12-22-32-42-52 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 2a etapa
6 A62-72-82 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 CALZZ010 pa Partida alçada per l'adaptació de les escomeses de baixa tensió d'abonats existents per la seva conversió d'aeri
a soterrani, incloent la part d'obra civil necessària, línies, equips i petit material auxiliar de muntatge. Totalment
instal·lat connectat i en funcionament.

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

1 1a etapa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 05  XARXA ENLLUMENAT
Partides 00  DESMUNTATGE XARXA ENLLUMENAT EXISTENT

1 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals

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

1 1a etapa 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,000

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, poste de fusta, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
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manual de runa sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 05  XARXA ENLLUMENAT
Partides 01  OBRA CIVIL

1 VOPLZ016 m Rasa per a xarxa d'enllumenat per a creuament de calçada composta per l'excavació de la rasa, col·locació de
2 tubs de 80 mm de diàmetre formigonats amb un dau de 45x30 cm i rebliment amb material adequat.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

2 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tub 63 mm de diàmetre,
rebliment amb sorra i rebliment amb material adequat. Inclos transport de terres.

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

1 1a etapa 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

3 FBASZ013 m Conversió soterrani-aeri per a xarxa d'enllumenat muntada superficialment a façana amb grau de dificultat mitjà
dins tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2
mm, acabat brillant, unió premsada. S'inclouen les caixes de connexions per a la sortida de les línies fins al punt
de consum.

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

1 1a etapa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FDK256B3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 12 cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó calat sobre llit de sorra.

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

1 1a etapa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

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

1 1a etapa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 2a etapa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FONAMCOL u Dau de fonament de columna de 50x50x70 cm acabada amb formigo, acer i excavacio, amb pllatina i esparrecs.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 05  XARXA ENLLUMENAT
Partides 02  PUNTS DE LLUM I LÍNIES

1 FG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col.locat en tub

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

1 1a etapa
2 alimentacio aeria 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 trams de 18+2x1,50 7,000 21,000 147,000 C#*D#*E#*F#
4 de 17,5 2,000 20,500 41,000 C#*D#*E#*F#
5 de 19 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 de 14 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
7 restitucio linia semafor 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 2a etapa C#*D#*E#*F#

10 de 9 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 de 19 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
12 de 12 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,000

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a xarxa de terres

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

1 1a etapa
2 trams de 18+2x1,50 7,000 21,000 147,000 C#*D#*E#*F#
3 de 17,5 2,000 20,500 41,000 C#*D#*E#*F#
4 de 19 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 de 14 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
7 2a etapa
8 de 9 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 de 19 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

10 de 12 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

3 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de llargària i de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra.

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

1 Piquetes 1 cada 5 lluminàries 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FH100003 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb columna , llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada amb
driver LTR56 incorporat, amb columna quadrada de 12x12 cmde 5,50 m sobre dau de fonamentacio, cablejat
interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 FH100001 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb braç mural , Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada amb
driver LTR56 incorporat, anclat a façana, cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i col·locació

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

1 1a fase 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 2a fase 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 CANJOR035 ut Quadre comandament i potència en enllumenat públic amb rellotge astronòmic i rellotge horari, per a una
potencia de 1,39 kW a 3x400/230 V. Estan inclosos l'armari de protecció per a dues sortides i l'escomesa.
Muntat i probat segons esquema del projecte i amb certificat de la instal.lació.

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

1 Substitució Quadre general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 06  XARXA TELEFONIA
Partides 01  OBRA CIVIL

1 ESCOMTELEF ut Escomesa telefonia formada per dos tubs corrugats de DN63 mm

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 CALZZ005 m Canalització 1C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit , instal·lació
de 1 tub diàmetre 110 PVC, rebliment amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, rebliment amb
material seleccionat de la propia obra compactat al 95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas
lliure requerida per Telefónica.

AMIDAMENT DIRECTE 192,000

3 CALZZ006 m Canalització 2C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit, instal·lació
de 2 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, rebliment
amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de
pas lliure i la documentació requerida per Telefónica.

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

Euro
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4 CALZTEL1 m Canalització 4C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de trànsit, instal·lació
de 4 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, rebliment
amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de
pas lliure i la documentació requerida per Telefónica.

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

5 CANJOR038 ut Arqueta telefònica tipus M de 40x40 cm interiors i amb tapa de registre en vials. S'inclou l'excavació del pou per
a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 CARROS005 ut Arqueta telefònica tipus H de 70x80 cm interiors per a registre i tapa de registre en vials. S'inclou l'excavació del
pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa preparada per a trafic D400.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 CANJOR040 ut Arqueta telefònica tipus H amb armari d'escomeses. S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de
l'arqueta, el bastiment, la tapa i l'armari d'escomeses.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ
Partides 01  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

1 CALZZ007 m Subministre i col·locació de pilona de la marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO mod. HOSPITALET INOX de
diàmetre 300 mm realitzada amb fundició dúctil tractada amb productes resistens a la corrosió (FERRUS).
Col.locada a terra formigonada amb dau de 20x20x35 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 
Capítol 09  ALTRES
Partides 01  SEGURETAT I SALUT

Euro
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1 CARRZ014 P.A Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes
de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i colectives , extinció d'incendis, protecció de la
instal.lació eléctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions
d'obligació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AIGVENT010P-1 Ut. Col·locació de trampilló de vàlvules amb tub guia formigonat per a assentament de les
mateixes i del propi trampilló.

189,77 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

AIGVENT011P-2 Ut. Col·locació de trampilló de Hidrant H-100 amb tub guia formigonat per a assentament de les
mateixes i del propi trampilló.

246,61 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

BTARMCDSP-3 u Formació d'armari en paret existent per a CDS de mides útils interiors 1,30x0,70x0,30 m ,
amb porta d'acer Corten de 0,90x0,65 m útils, amb pany JIS i forats ventilació, amb acabat
arrebossat interior i de pedra vista exterior. Inclou la formació del forat en paret de pedra
existent, la colocació de dos colzes a 120 º DN 160 mm a 0,80 m de fondària i la formació de
30 cm de paret de pedra a terra.

323,74 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

BTCONVASP-4 u Conversió de linea elèctrica aèria a soterrània, incloent colze, reducció, 2,50 m de tub de
DN90 mm, tap superior, abraçaderes , muntatge de cable, bornes conexió i tensor.

142,83 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

BTRASA4CR019P-5 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dos ternes de cables
unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 4 tubs DN 160 formigonats, col·locació de
banda i placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres.

65,55 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

CALZTEL1P-6 m Canalització 4C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit, instal·lació de 4 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I
de consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al
95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació requerida
per Telefónica.

30,88 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

CALZZ003P-7 m Rasa en terreny de trànsit per a xarxa d'aigua potable composta per l'excavació de la rasa,
rebliment amb sorra, rebliment amb material de la propia obra compactat al 98% del PM i
replè amb tot-ú natural compactat al 98% del PM segons detalls de plànols. Inclos transport
dins de l'obra i de sobrants a monodiposit.

13,58 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

CALZZ005P-8 m Canalització 1C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit , instal·lació de 1 tub diàmetre 110 PVC, rebliment amb formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95%
del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure requerida per Telefónica.

15,26 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
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CALZZ006P-9 m Canalització 2C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit, instal·lació de 2 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I
de consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al
95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació requerida
per Telefónica.

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

CALZZ007P-10 m Subministre i col·locació de pilona de la marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO mod.
HOSPITALET INOX de diàmetre 300 mm realitzada amb fundició dúctil tractada amb
productes resistens a la corrosió (FERRUS). Col.locada a terra formigonada amb dau de
20x20x35 cm

59,62 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

CALZZ008P-11 u Caixa per a embornal de 40x40x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

CALZZ010P-12 pa Partida alçada per l'adaptació de les escomeses de baixa tensió d'abonats existents per la
seva conversió d'aeri a soterrani, incloent la part d'obra civil necessària, línies, equips i petit
material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat connectat i en funcionament.

333,26 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

CANJOR016P-13 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables unipolars,
inclos formació de rasa, tub DN160, rebliment amb 20 cm de sorra, col·locació de banda i
placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat de l'obra. Inclos transport de
terres.

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

CANJOR017P-14 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dues ternes de cables unipolars
inclos formació de rasa, dos tubs DN160, rebliment amb sorra, col·locació de banda i placa
PPC de senyalització i reblert amb material de l'obra. Inclos transport de terres.

33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

CANJOR019P-15 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables
unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 2 tubs DN 160 formigonats, col·locació de
banda i placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres.

54,74 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

CANJOR022P-16 ut Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT tipus Z-15 (FECSA) ,amb armari prefebricat i
porta metàl·lica, candau de 25x5, connexio de pates a la caixa, connexió de terminals i
piqueta de posta a terra

720,06 €

(SET-CENTS VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)
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CANJOR035P-17 ut Quadre comandament i potència en enllumenat públic amb rellotge astronòmic i rellotge
horari, per a una potencia de 1,39 kW a 3x400/230 V. Estan inclosos l'armari de protecció
per a dues sortides i l'escomesa. Muntat i probat segons esquema del projecte i amb
certificat de la instal.lació.

3.379,66 €

(TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

CANJOR038P-18 ut Arqueta telefònica tipus M de 40x40 cm interiors i amb tapa de registre en vials. S'inclou
l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa.

59,57 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

CANJOR040P-19 ut Arqueta telefònica tipus H amb armari d'escomeses. S'inclou l'excavació del pou per a
l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment, la tapa i l'armari d'escomeses.

379,51 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

CANJOR064P-20 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2,
col.locat en tub de 1C, amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

28,28 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

CANJOR065P-21 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2,
col.locat en tub de 2C amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

37,96 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

CANJOR071P-22 pa Partida alçada d'abonament integre per:
- 37 Compl. TET connexió quadres AD, CGP i caixes BT
- 4 Cata per localització de serveis de BT
- 1 Marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 15 m (brigada)
- 7 Suplement de marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 100 m
- Tramitació amb organismes oficials.
- Informe inspecció en el subsòl.

4.442,85 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS)

CARRZ004P-23 u Bastiment i reixa de fosa dúctil quadrada concava, amb tanca antirrobatori i articulada, per a
embornal, de la marca FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO mod. CONCAVA V40 o equivalent de
400x400x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 , col.locada amb morter

41,98 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

CARRZ006P-24 ml Canal central de recollida d'aigües plujanes realitzada amb dues lloses de pedra natural de 7
cm de gruix i 20 cm d'amplada, amb una llargada màxima de 60 cm, de preu alt i deixada de
tall, apte per a trànsit rodat. Col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HM 20,
rejuntada i protegida amb làmina plàstica recuperable.

55,89 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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CARRZ014P-25 P.A Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al
compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i
colectives , extinció d'incendis, protecció de la instal.lació eléctrica, higiene i benestar,
medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.

4.409,81 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

CARROS005P-26 ut Arqueta telefònica tipus H de 70x80 cm interiors per a registre i tapa de registre en vials.
S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa
preparada per a trafic D400.

230,61 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

CARROS010P-27 ut Eescomesa d'aigua domiciliària formada per collarí de diàmetre 180,110 o 63, trampilló
prefabricat per a comptador i aixetes, comptador de diàmetre 13 mm, tub de polietilè d'alta
densitat de diàmetre 3/4'', colze de 90º, conjunt d'aixetes i formació i rebliment de la rasa fins
a la xarxa d'abastament Tot instal·lat i verificat.

302,95 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EG380902P-28 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a xarxa de
terres

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

ESCOMTELEFP-29 ut Escomesa telefonia formada per dos tubs corrugats de DN63 mm 76,17 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

F2192C04P-30 m Desmuntatge de pilones metaliques existents i posterior muntatge al mateix lloc. 19,71 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F2193A06P-31 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F2194AK5P-32 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F21D2122P-33 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F21D3JJ1P-34 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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F21DGG02P-35 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F21H1641P-36 u Desmuntatge de llumenera, poste de fusta, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F221C620P-37 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

F2225243P-38 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

8,94 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

F222K422P-39 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,12 €

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F228A60FP-40 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i fins a 1.5 m, amb material adequat de
la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98 % PM

11,59 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F228MF01P-41 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra granítica en tongades de 25 ccm com a
màxim, inclòs repàs i piconatge del sòl de la rasa.

17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F2316701P-42 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F2411230P-43 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F2R34269P-44 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut inferior a  10 km

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F921201JP-45 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,94 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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F9365N21P-46 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic

67,85 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F9G1C242P-47 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, amb àrid rodó de riu , escampat des de camió, estesa i vibratge, reglejat i acabat
superficial rentat a l'àcid. Mesurat sobre superficie real per la profunditat teòrica.

71,73 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F9GZ2524P-48 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FBA31110P-49 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

FBASZ012P-50 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tub 63
mm de diàmetre, rebliment amb sorra i rebliment amb material adequat. Inclos transport de
terres.

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FBASZ013P-51 m Conversió soterrani-aeri per a xarxa d'enllumenat muntada superficialment a façana amb
grau de dificultat mitjà dins tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, unió premsada. S'inclouen les
caixes de connexions per a la sortida de les línies fins al punt de consum.

22,85 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FBB11251P-52 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FBB11351P-53 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

103,95 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FBBZ1220P-54 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 34,29 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FD7JJ145P-55 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

17,29 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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FD7JL146P-56 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,04 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FDD1A099P-57 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

86,03 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

FDDZS005P-58 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FDK256B3P-59 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 12 cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó
calat sobre llit de sorra.

33,48 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FDKZH8B4P-60 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FFB1J425P-61 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

37,53 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FG315506P-62 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub

4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FGD1431EP-63 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de
llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

FGF24G91P-64 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat
amb dau de formigó.

607,55 €

(SIS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FH100001P-65 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb braç mural , Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de
PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada amb driver LTR56 incorporat, anclat a façana,
cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i col·locació

517,06 €

(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CENTIMS)
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FH100003P-66 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb columna , llumenera asimètrica per a vials, amb difusor
cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led
de 34,50 w, tancada amb driver LTR56 incorporat, amb columna quadrada de 12x12 cmde
5,50 m sobre dau de fonamentacio, cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i
col·locació

701,81 €

(SET-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FN12F324P-67 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

367,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS)

FONAMCOLP-68 u Dau de fonament de columna de 50x50x70 cm acabada amb formigo, acer i excavacio, amb
pllatina i esparrecs.

93,31 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G2194XL2P-69 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

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

GASFZ007P-70 m Interceptor per a aigües plujanes formada per una caixa de 45 cm d'amplada i 35 cm de
fondària total amb un gruix de parets de 20 cm. S'inclou l'excavació per a la col·locació de la
caixa,  la col·locació del bastiment i de la reixa per a trànsit pesat

73,96 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GDB176C0P-71 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m 37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

GDDZ3174P-72 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa grisa, de D=60 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter

98,96 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GPC00017P-73 u Hidrant soterrat amb pericó de registre i tapa de fossa, amb una sortida de diàmetre 4´´
(100 mm) de connexió a racord Barna , colze de 90º, topall de formigó, vàlvula de comporta i
té de co.nexió a xarxa , muntat i provat. S'inclou el rètol de senyalització.

723,13 €

(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GPC00020P-74 m Tub de PE de 200 mm de sanejament de diàmetre nominal exterior, encolat i per a col·locar
soterrat per a escomeses, inclòs excavació, formigonat, llit de sorra i rebliment amb material
adeqüat.

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

K21GU001P-75 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
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K24A3237P-76 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km i pagament de taxes.

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

PACONESCP-77 Ut Partida alçada per les tasques de paleteria de la substitucio de les escomeses des de
comptador existent fins a la nova canonada.

47,61 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

VOPLZ016P-78 m Rasa per a xarxa d'enllumenat per a creuament de calçada composta per l'excavació de la
rasa, col·locació de 2 tubs de 80 mm de diàmetre formigonats amb un dau de 45x30 cm i
rebliment amb material adequat.

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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P-1 AIGVENT01 Ut. Col·locació de trampilló de vàlvules amb tub guia formigonat per a assentament de les
mateixes i del propi trampilló.

189,77 €

Sense descomposició 189,77000 €

P-2 AIGVENT01 Ut. Col·locació de trampilló de Hidrant H-100 amb tub guia formigonat per a assentament de les
mateixes i del propi trampilló.

246,61 €

Sense descomposició 246,61000 €

P-3 BTARMCDS u Formació d'armari en paret existent per a CDS de mides útils interiors 1,30x0,70x0,30 m ,
amb porta d'acer Corten de 0,90x0,65 m útils, amb pany JIS i forats ventilació, amb acabat
arrebossat interior i de pedra vista exterior. Inclou la formació del forat en paret de pedra
existent, la colocació de dos colzes a 120 º DN 160 mm a 0,80 m de fondària i la formació de
30 cm de paret de pedra a terra.

323,74 €

Sense descomposició 323,74000 €

P-4 BTCONVAS u Conversió de linea elèctrica aèria a soterrània, incloent colze, reducció, 2,50 m de tub de
DN90 mm, tap superior, abraçaderes , muntatge de cable, bornes conexió i tensor.

142,83 €

Sense descomposició 142,83000 €

P-5 BTRASA4C m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dos ternes de cables
unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 4 tubs DN 160 formigonats, col·locació de
banda i placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres.

65,55 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,24000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 16,76000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,28480 €

B03D5000 m3 Terra adequada 2,49972 €

Altres conceptes 31,76548 €

P-6 CALZTEL1 m Canalització 4C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit, instal·lació de 4 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I
de consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al
95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació requerida
per Telefónica.

30,88 €

Altres conceptes 30,88000 €

P-7 CALZZ003 m Rasa en terreny de trànsit per a xarxa d'aigua potable composta per l'excavació de la rasa,
rebliment amb sorra, rebliment amb material de la propia obra compactat al 98% del PM i
replè amb tot-ú natural compactat al 98% del PM segons detalls de plànols. Inclos transport
dins de l'obra i de sobrants a monodiposit.

13,58 €

Altres conceptes 13,58000 €

P-8 CALZZ005 m Canalització 1C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit , instal·lació de 1 tub diàmetre 110 PVC, rebliment amb formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95%

15,26 €
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del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure requerida per Telefónica.
Altres conceptes 15,26000 €

P-9 CALZZ006 m Canalització 2C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de la rasa en terreny de
trànsit, instal·lació de 2 tubs diàmetre 110 PVC, rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I
de consistència plàstica, rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al
95% del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la documentació requerida
per Telefónica.

17,13 €

Altres conceptes 17,13000 €

P-10 CALZZ007 m Subministre i col·locació de pilona de la marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO mod.
HOSPITALET INOX de diàmetre 300 mm realitzada amb fundició dúctil tractada amb
productes resistens a la corrosió (FERRUS). Col.locada a terra formigonada amb dau de
20x20x35 cm

59,62 €

BQ42N010 u Pilona de fosa acabat amb oxiron, de 800 mm d'alçària, de color negre 54,29000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-11 CALZZ008 u Caixa per a embornal de 40x40x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

54,04 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,31101 €

MOTLLE u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 31x31x50 cm, per a 150 usos 2,01400 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,23760 €

Altres conceptes 35,47739 €

P-12 CALZZ010 pa Partida alçada per l'adaptació de les escomeses de baixa tensió d'abonats existents per la
seva conversió d'aeri a soterrani, incloent la part d'obra civil necessària, línies, equips i petit
material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat connectat i en funcionament.

333,26 €

Sense descomposició 333,26000 €

P-13 CANJOR016 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables unipolars,
inclos formació de rasa, tub DN160, rebliment amb 20 cm de sorra, col·locació de banda i
placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat de l'obra. Inclos transport de
terres.

24,19 €

B03D5000 m3 Terra adequada 1,70589 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,12000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 4,19000 €

Altres conceptes 18,17411 €

P-14 CANJOR017 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dues ternes de cables unipolars
inclos formació de rasa, dos tubs DN160, rebliment amb sorra, col·locació de banda i placa
PPC de senyalització i reblert amb material de l'obra. Inclos transport de terres.

33,10 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 8,38000 €
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B03D5000 m3 Terra adequada 1,62144 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,12000 €

Altres conceptes 22,97856 €

P-15 CANJOR019 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna de cables
unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 2 tubs DN 160 formigonats, col·locació de
banda i placa PPC de senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres.

54,74 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 140 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 8,38000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,12000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,05312 €

B03D5000 m3 Terra adequada 2,49972 €
Altres conceptes 36,68716 €

P-16 CANJOR022 ut Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT tipus Z-15 (FECSA) ,amb armari prefebricat i
porta metàl·lica, candau de 25x5, connexio de pates a la caixa, connexió de terminals i
piqueta de posta a terra

720,06 €

Sense descomposició 720,06000 €

P-17 CANJOR035 ut Quadre comandament i potència en enllumenat públic amb rellotge astronòmic i rellotge
horari, per a una potencia de 1,39 kW a 3x400/230 V. Estan inclosos l'armari de protecció
per a dues sortides i l'escomesa. Muntat i probat segons esquema del projecte i amb
certificat de la instal.lació.

3.379,66 €

CANJOJUS01 ut Armari de protecció en polièster premsat, placa de muntatge metàl·lica, sòcol armari T 469,17000 €

CANJOJUS01 ut Equip de comptatge amb comptador d'energia activa triple tarifa, id. energia reactiva, i 927,06000 €

Altres conceptes 1.983,43000 €

P-18 CANJOR038 ut Arqueta telefònica tipus M de 40x40 cm interiors i amb tapa de registre en vials. S'inclou
l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa.

59,57 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 7,25130 €

CANJOJUS02 m PNL de 40x40x7 mm en fosa grisa 1,29600 €

CANJOJUS02 ut Tapa de 380x380x15 mm en fosa grisa canalada amb anagrama de la companyia, gal 21,82000 €

CANJOJUS01 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 2,76000 €

Altres conceptes 26,44270 €

P-19 CANJOR040 ut Arqueta telefònica tipus H amb armari d'escomeses. S'inclou l'excavació del pou per a
l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment, la tapa i l'armari d'escomeses.

379,51 €

B0F85540 u Supermaó de 50x25x4 cm, per a revestir 1,08000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 6,40000 €

CANJOJUS01 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 11,04000 €

CANJOJUS02 ut Tapa de 800x700x20 mm. en fosa grisa canalada amb l'anagrama de la companyia, g 63,29000 €

CANJOJUS02 ut Colze de PVC de diàmetre 110 mm Saenger de 3,2 mm de gruix 1,71000 €
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CANJOJUS02 ut Porta metàl·lica de 580x770mm amb tancament . 25,74000 €

CANJOJUS02 m PNL de 40x40x8 mm en fosa gris 1,69400 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 49,72320 €

Altres conceptes 218,83280 €

P-20 CANJOR064 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2,
col.locat en tub de 1C, amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

28,28 €

CANJOJUS05 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 m 17,25000 €
Altres conceptes 11,03000 €

P-21 CANJOR065 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció 3x240+150 mm2,
col.locat en tub de 2C amb tots els accessoris necessaris connectat i provat

37,96 €

CANJOJUS05 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240+150 m 17,25000 €

Altres conceptes 20,71000 €

P-22 CANJOR071 pa Partida alçada d'abonament integre per:
- 37 Compl. TET connexió quadres AD, CGP i caixes BT
- 4 Cata per localització de serveis de BT
- 1 Marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 15 m (brigada)
- 7 Suplement de marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 100 m
- Tramitació amb organismes oficials.
- Informe inspecció en el subsòl.

4.442,85 €

Sense descomposició 4.442,85000 €

P-23 CARRZ004 u Bastiment i reixa de fosa dúctil quadrada concava, amb tanca antirrobatori i articulada, per a
embornal, de la marca FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO mod. CONCAVA V40 o equivalent de
400x400x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 , col.locada amb morter

41,98 €

Sense descomposició 41,98000 €

P-24 CARRZ006 ml Canal central de recollida d'aigües plujanes realitzada amb dues lloses de pedra natural de 7
cm de gruix i 20 cm d'amplada, amb una llargada màxima de 60 cm, de preu alt i deixada de
tall, apte per a trànsit rodat. Col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HM 20,
rejuntada i protegida amb làmina plàstica recuperable.

55,89 €

Sense descomposició 55,89000 €

P-25 CARRZ014 P.A Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al
compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i
colectives , extinció d'incendis, protecció de la instal.lació eléctrica, higiene i benestar,
medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.

4.409,81 €

Sense descomposició 4.409,81000 €

P-26 CARROS00 ut Arqueta telefònica tipus H de 70x80 cm interiors per a registre i tapa de registre en vials.
S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa
preparada per a trafic D400.

230,61 €
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CANJOJUS02 ut Tapa de 800x700x20 mm. en fosa grisa canalada amb l'anagrama de la companyia, g 63,29000 €

CANJOJUS01 ut Motlle metàl·lic per encofrar arqueta 11,04000 €

CANJOJUS02 m PNL de 40x40x8 mm en fosa gris 1,69400 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 49,72320 €

Altres conceptes 104,86280 €

P-27 CARROS01 ut Eescomesa d'aigua domiciliària formada per collarí de diàmetre 180,110 o 63, trampilló
prefabricat per a comptador i aixetes, comptador de diàmetre 13 mm, tub de polietilè d'alta
densitat de diàmetre 3/4'', colze de 90º, conjunt d'aixetes i formació i rebliment de la rasa fins
a la xarxa d'abastament Tot instal·lat i verificat.

302,95 €

CANJOJUS04 ut Colze de 90º per a instal·lació d'escomesa 4,79000 €

CANJOJUS04 ut Comptador d'aigua verificat de 13 mm. 39,57000 €

CANJOJUS04 ut Trampilló de formigó prefabricat de 0,40x0,22x0,20 m per a ubicar la valvuleria i el co 94,86000 €

CANJOJUS04 ut Collarí de diàmetre 180, 110 o 63 mm 28,76000 €

CANJOJUS04 m Tub de polietilè de densitat alta, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nomi 3,36000 €

B0641060 m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 3,13500 €
Altres conceptes 128,47500 €

P-28 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a xarxa de
terres

5,20 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,28000 €

Altres conceptes 3,59000 €

P-29 ESCOMTEL ut Escomesa telefonia formada per dos tubs corrugats de DN63 mm 76,17 €
Sense descomposició 76,17000 €

P-30 F2192C04 m Desmuntatge de pilones metaliques existents i posterior muntatge al mateix lloc. 19,71 €

Altres conceptes 19,71000 €

P-31 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

3,25 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-32 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-33 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,51 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-34 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

6,39 €
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Altres conceptes 6,39000 €

P-35 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

6,68 €

Altres conceptes 6,68000 €

P-36 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, poste de fusta, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

68,48 €

Altres conceptes 68,48000 €

P-37 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

3,09 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-38 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat

8,94 €

Altres conceptes 8,94000 €

P-39 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,12 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-40 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i fins a 1.5 m, amb material adequat de
la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
98 % PM

11,59 €

Altres conceptes 11,59000 €

P-41 F228MF01 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra granítica en tongades de 25 ccm com a
màxim, inclòs repàs i piconatge del sòl de la rasa.

17,85 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 13,80600 €
Altres conceptes 4,04400 €

P-42 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

16,12 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,19159 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,70280 €

B0A31000 kg Claus d'acer 0,09540 €

Altres conceptes 14,13021 €

P-43 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t

1,62 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-44 F2R34269 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut inferior a  10 km

4,60 €

Altres conceptes 4,60000 €
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P-45 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,94 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 22,59750 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

Altres conceptes 7,29250 €

P-46 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic

67,85 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 58,91550 €
Altres conceptes 8,93450 €

P-47 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, amb àrid rodó de riu , escampat des de camió, estesa i vibratge, reglejat i acabat
superficial rentat a l'àcid. Mesurat sobre superficie real per la profunditat teòrica.

71,73 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàsti 62,66400 €

Altres conceptes 9,06600 €

P-48 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-49 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,05 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,93713 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,54358 €

Altres conceptes 3,56929 €

P-50 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tub 63
mm de diàmetre, rebliment amb sorra i rebliment amb material adequat. Inclos transport de
terres.

8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-51 FBASZ013 m Conversió soterrani-aeri per a xarxa d'enllumenat muntada superficialment a façana amb
grau de dificultat mitjà dins tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, unió premsada. S'inclouen les
caixes de connexions per a la sortida de les línies fins al punt de consum.

22,85 €

Altres conceptes 22,85000 €

P-52 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

57,61 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 44,25000 €
Altres conceptes 13,36000 €

P-53 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

103,95 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,92000 €
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Altres conceptes 15,03000 €

P-54 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat 34,29 €
BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 28,94000 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-55 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

17,29 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 9,49620 €

Altres conceptes 7,79380 €

P-56 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,04 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 15,53460 €

Altres conceptes 10,50540 €

P-57 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

86,03 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 61,35150 €

Altres conceptes 24,67850 €

P-58 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,25 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,53000 €

Altres conceptes 10,72000 €

P-59 FDK256B3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 12 cm de gruix de formigó H-100 i solera de maó
calat sobre llit de sorra.

33,48 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,10738 €

B0604220 m3 Formigó H-200, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 12,71660 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,01000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,96000 €

Altres conceptes 18,68602 €

P-60 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

26,34 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,78780 €

BDKZH8B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 13,42000 €

Altres conceptes 12,13220 €

P-61 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

37,53 €
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BFYB1J42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 16 1,13000 €

BFWB1J42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exte 9,52500 €

BFB1J400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 10,16940 €

Altres conceptes 16,70560 €

P-62 FG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col.locat en tub

4,04 €

BG315500 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2 2,52960 €
Altres conceptes 1,51040 €

P-63 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de gruix estàndard, de 2000 mm de
llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra.

21,51 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,77000 €

BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 7,94000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-64 FGF24G91 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat
amb dau de formigó.

607,55 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 62,02000 €

BGF24G90 u Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 6.3 kN, per a cable 279,06000 €
Altres conceptes 266,47000 €

P-65 FH100001 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb braç mural , Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de
PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada amb driver LTR56 incorporat, anclat a façana,
cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i col·locació

517,06 €

BH000001 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led 270,63000 €

GHM24401 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m, fixat amb platin 72,53961 €

Altres conceptes 173,89039 €

P-66 FH100003 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb columna , llumenera asimètrica per a vials, amb difusor
cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led
de 34,50 w, tancada amb driver LTR56 incorporat, amb columna quadrada de 12x12 cmde
5,50 m sobre dau de fonamentacio, cablejat interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i
col·locació

701,81 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat en color gris fosc pavonat, de forma cua 225,12000 €

BH000001 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led 270,63000 €
Altres conceptes 206,06000 €

P-67 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

367,00 €

BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar d 260,58000 €

Altres conceptes 106,42000 €
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P-68 FONAMCOL u Dau de fonament de columna de 50x50x70 cm acabada amb formigo, acer i excavacio, amb
pllatina i esparrecs.

93,31 €

Sense descomposició 93,31000 €

P-69 G2194XL2 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

1,06 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-70 GASFZ007 m Interceptor per a aigües plujanes formada per una caixa de 45 cm d'amplada i 35 cm de
fondària total amb un gruix de parets de 20 cm. S'inclou l'excavació per a la col·locació de la
caixa,  la col·locació del bastiment i de la reixa per a trànsit pesat

73,96 €

Sense descomposició 73,96000 €

P-71 GDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3 m 37,98 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 25,11000 €

Altres conceptes 12,87000 €

P-72 GDDZ3174 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa grisa, de D=60 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter

98,96 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,89284 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm 76,99000 €

Altres conceptes 21,07716 €

P-73 GPC00017 u Hidrant soterrat amb pericó de registre i tapa de fossa, amb una sortida de diàmetre 4´´
(100 mm) de connexió a racord Barna , colze de 90º, topall de formigó, vàlvula de comporta i
té de co.nexió a xarxa , muntat i provat. S'inclou el rètol de senyalització.

723,13 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,70000 €

BM213320 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´ 323,99000 €

Altres conceptes 397,44000 €

P-74 GPC00020 m Tub de PE de 200 mm de sanejament de diàmetre nominal exterior, encolat i per a col·locar
soterrat per a escomeses, inclòs excavació, formigonat, llit de sorra i rebliment amb material
adeqüat.

14,62 €

Sense descomposició 14,62000 €

P-75 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,06 €
Altres conceptes 1,06000 €

P-76 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km i pagament de taxes.

3,88 €

Altres conceptes 3,88000 €

P-77 PACONESC Ut Partida alçada per les tasques de paleteria de la substitucio de les escomeses des de
comptador existent fins a la nova canonada.

47,61 €

Sense descomposició 47,61000 €

P-78 VOPLZ016 m Rasa per a xarxa d'enllumenat per a creuament de calçada composta per l'excavació de la
rasa, col·locació de 2 tubs de 80 mm de diàmetre formigonats amb un dau de 45x30 cm i
rebliment amb material adequat.

13,18 €
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Altres conceptes 13,18000 €
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Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

Partides 00 Demolició vialitat existent

1 F2192C04 m Desmuntatge de pilones metaliques existents i posterior muntatge al
mateix lloc.
(P - 30)

19,71 7,000 137,97

2 G2194XL2 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 (P - 69)

1,06 1.225,740 1.299,28

3 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 31)

3,25 361,000 1.173,25

4 F2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 32)

6,69 291,000 1.946,79

5 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km i
pagament de taxes. (P - 76)

3,88 284,221 1.102,78

TOTAL Partides 01.01.00 5.660,07

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

Partides 01 Moviment de terres

1 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 37)

3,09 477,006 1.473,95

2 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 45)

29,94 308,244 9.228,83

3 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t (P - 43)

1,62 620,100 1.004,56

TOTAL Partides 01.01.01 11.707,34

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ

Partides 02 Pavimentació

1 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic (P - 46)

67,85 47,108 3.196,28

2 CARRZ006 ml Canal central de recollida d'aigües plujanes realitzada amb dues lloses
de pedra natural de 7 cm de gruix i 20 cm d'amplada, amb una
llargada màxima de 60 cm, de preu alt i deixada de tall, apte per a
trànsit rodat. Col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HM
20, rejuntada i protegida amb làmina plàstica recuperable.  (P - 24)

55,89 285,500 15.956,60

3 F9G1C242 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, amb àrid rodó de riu , escampat
des de camió, estesa i vibratge, reglejat i acabat superficial rentat a
l'àcid. Mesurat sobre superficie real per la profunditat teòrica. (P - 47)

71,73 285,404 20.472,03

4 F9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 48)

6,47 412,000 2.665,64

euros
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TOTAL Partides 01.01.02 42.290,55

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Partides 00 Demolició sanejament existent

1 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 34)

6,39 12,700 81,15

2 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 33)

1,51 247,000 372,97

3 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 35)

6,68 13,500 90,18

4 K24A3237 m3 Transport de materials a abocador controlat, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km i
pagament de taxes. (P - 76)

3,88 45,632 177,05

TOTAL Partides 01.02.00 721,35

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Partides 01 Obra civil

1 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 38)

8,94 631,614 5.646,63

2 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 42)

16,12 261,060 4.208,29

3 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 39)

12,12 30,732 372,47

4 F228MF01 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedra granítica en
tongades de 25 ccm com a màxim, inclòs repàs i piconatge del sòl de
la rasa. (P - 41)

17,85 102,024 1.821,13

5 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.4 i fins a 1.5 m,
amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98 % PM (P - 40)

11,59 427,566 4.955,49

6 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t (P - 43)

1,62 513,084 831,20

7 F2R34269 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12
t, amb un recorregut inferior a  10 km (P - 44)

4,60 281,724 1.295,93

8 F9365N21 m3 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge mecànic (P - 46)

67,85 79,981 5.426,71

TOTAL Partides 01.02.01 24.557,85

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Partides 02 Canonades i pous

euros
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1 FD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

17,29 270,720 4.680,75

2 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

26,04 199,500 5.194,98

3 GPC00020 m Tub de PE de 200 mm de sanejament de diàmetre nominal exterior,
encolat i per a col·locar soterrat per a escomeses, inclòs excavació,
formigonat, llit de sorra i rebliment amb material adeqüat. (P - 74)

14,62 87,000 1.271,94

4 GDB176C0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,3x1,3
m (P - 71)

37,98 16,000 607,68

5 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 - 57)

86,03 25,610 2.203,23

6 GDDZ3174 u Bastiment i tapa tipus de trànsit D-400 per a pou de registre de fosa
grisa, de D=60 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter (P - 72)

98,96 16,000 1.583,36

7 CALZZ008 u Caixa per a embornal de 40x40x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 11)

54,04 6,000 324,24

8 CARRZ004 u Bastiment i reixa de fosa dúctil quadrada concava, amb tanca
antirrobatori i articulada, per a embornal, de la marca FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO mod. CONCAVA V40 o equivalent de 400x400x30
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 , col.locada amb morter
(P - 23)

41,98 6,000 251,88

9 GASFZ007 m Interceptor per a aigües plujanes formada per una caixa de 45 cm
d'amplada i 35 cm de fondària total amb un gruix de parets de 20 cm.
S'inclou l'excavació per a la col·locació de la caixa, la col·locació del
bastiment i de la reixa per a trànsit pesat (P - 70)

73,96 10,000 739,60

10 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 58)

14,25 16,000 228,00

TOTAL Partides 01.02.02 17.085,66

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 03 XARXA AIGUA POTABLE

Partides 01 Obra civil rases xarxa

1 CALZZ003 m Rasa en terreny de trànsit per a xarxa d'aigua potable composta per
l'excavació de la rasa, rebliment amb sorra, rebliment amb material de
la propia obra compactat al 98% del PM i replè amb tot-ú natural
compactat al 98% del PM segons detalls de plànols. Inclos transport
dins de l'obra i de sobrants a monodiposit.  (P - 7)

13,58 290,000 3.938,20

2 AIGVENT010 Ut. Col·locació de trampilló de vàlvules amb tub guia formigonat per a
assentament de les mateixes i del propi trampilló. (P - 1)

189,77 9,000 1.707,93

3 AIGVENT011 Ut. Col·locació de trampilló de Hidrant H-100 amb tub guia formigonat per
a assentament de les mateixes i del propi trampilló. (P - 2)

246,61 1,000 246,61

4 PACONESC Ut Partida alçada per les tasques de paleteria de la substitucio de les
escomeses des de comptador existent fins a la nova canonada. (P -
77)

47,61 25,000 1.190,25

euros
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TOTAL Partides 01.03.01 7.082,99

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 03 XARXA AIGUA POTABLE

Partides 04 Xarxa aigua

1 GPC00017 u Hidrant soterrat amb pericó de registre i tapa de fossa, amb una
sortida de diàmetre 4´´ (100 mm) de connexió a racord Barna , colze
de 90º, topall de formigó, vàlvula de comporta i té de co.nexió a xarxa ,
muntat i provat. S'inclou el rètol de senyalització. (P - 73)

723,13 1,000 723,13

2 CARROS010 ut Eescomesa d'aigua domiciliària formada per collarí de diàmetre
180,110 o 63, trampilló prefabricat per a comptador i aixetes,
comptador de diàmetre 13 mm, tub de polietilè d'alta densitat de
diàmetre 3/4'', colze de 90º, conjunt d'aixetes i formació i rebliment de
la rasa fins a la xarxa d'abastament Tot instal·lat i verificat. (P - 27)

302,95 25,000 7.573,75

3 FFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
61)

37,53 290,000 10.883,70

4 FN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150
mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 67)

367,00 9,000 3.303,00

TOTAL Partides 01.03.04 22.483,58

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 04 XARXA ELÈCTRICA

Partides 01 Obra civil

1 CANJOR016 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una terna
de cables unipolars, inclos formació de rasa, tub DN160, rebliment
amb 20 cm de sorra, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material seleccionat de l'obra. Inclos
transport de terres. (P - 13)

24,19 67,000 1.620,73

2 CANJOR017 m Rasa longitudinal en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dues
ternes de cables unipolars inclos formació de rasa, dos tubs DN160,
rebliment amb sorra, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material de l'obra. Inclos transport de terres.
(P - 14)

33,10 276,000 9.135,60

3 CANJOR019 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint una
terna de cables unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 2 tubs
DN 160 formigonats, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres. (P - 15)

54,74 16,000 875,84

4 BTRASA4CR01 m Rasa creuament carrer en xarxa elèctrica de baixa tensió acollint dos
ternes de cables unipolars inclos formació de rasa, instal·lació de 4
tubs DN 160 formigonats, col·locació de banda i placa PPC de
senyalització i reblert amb material seleccionat i compactat de l'obra.
Inclos transport de terres. (P - 5)

65,55 41,000 2.687,55

5 FGF24G91 u Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per
a cable trenat i muntat amb dau de formigó. (P - 64)

607,55 3,000 1.822,65

6 BTARMCDS u Formació d'armari en paret existent per a CDS de mides útils interiors
1,30x0,70x0,30 m , amb porta d'acer Corten de 0,90x0,65 m útils, amb
pany JIS i forats ventilació, amb acabat arrebossat interior i de pedra
vista exterior. Inclou la formació del forat en paret de pedra existent, la
colocació de dos colzes a 120 º DN 160 mm a 0,80 m de fondària i la
formació de 30 cm de paret de pedra a terra.  (P - 3)

323,74 13,000 4.208,62

euros
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7 BTCONVAS u Conversió de linea elèctrica aèria a soterrània, incloent colze,
reducció, 2,50 m de tub de DN90 mm, tap superior, abraçaderes ,
muntatge de cable, bornes conexió i tensor. (P - 4)

142,83 15,000 2.142,45

8 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa,
col·locació de 2 tub 63 mm de diàmetre, rebliment amb sorra i
rebliment amb material adequat. Inclos transport de terres. (P - 50)

8,49 142,000 1.205,58

TOTAL Partides 01.04.01 23.699,02

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 04 XARXA ELÈCTRICA

Partides 02 Xarxa BT

1 CANJOR064 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció
3x240+150 mm2, col.locat en tub de 1C, amb tots els accessoris
necessaris connectat i provat (P - 20)

28,28 570,000 16.119,60

2 CANJOR065 m Conductor d'alumini designació UNE RV 0.6/1 KV, unipolar de secció
3x240+150 mm2, col.locat en tub de 2C amb tots els accessoris
necessaris connectat i provat (P - 21)

37,96 41,000 1.556,36

3 CANJOR071 pa Partida alçada d'abonament integre per:
- 37 Compl. TET connexió quadres AD, CGP i caixes BT
- 4 Cata per localització de serveis de BT
- 1 Marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 15 m (brigada)
- 7 Suplement de marcar, mesurar i confeccionar plànols Sup 100 m
- Tramitació amb organismes oficials.
- Informe inspecció en el subsòl. (P - 22)

4.442,85 1,000 4.442,85

4 CANJOR022 ut Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT tipus Z-15 (FECSA) ,amb
armari prefebricat i porta metàl·lica, candau de 25x5, connexio de
pates a la caixa, connexió de terminals i piqueta de posta a terra (P -
16)

720,06 13,000 9.360,78

5 CALZZ010 pa Partida alçada per l'adaptació de les escomeses de baixa tensió
d'abonats existents per la seva conversió d'aeri a soterrani, incloent la
part d'obra civil necessària, línies, equips i petit material auxiliar de
muntatge. Totalment instal·lat connectat i en funcionament. (P - 12)

333,26 30,000 9.997,80

TOTAL Partides 01.04.02 41.477,39

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 05 XARXA ENLLUMENAT

Partides 00 Desmuntatge xarxa enllumenat existent

1 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals (P - 75)

1,06 319,000 338,14

2 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, poste de fusta, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
36)

68,48 11,000 753,28

TOTAL Partides 01.05.00 1.091,42

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 05 XARXA ENLLUMENAT

Partides 01 Obra civil

euros
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1 VOPLZ016 m Rasa per a xarxa d'enllumenat per a creuament de calçada composta
per l'excavació de la rasa, col·locació de 2 tubs de 80 mm de diàmetre
formigonats amb un dau de 45x30 cm i rebliment amb material
adequat. (P - 78)

13,18 22,000 289,96

2 FBASZ012 m Rasa per a xarxa d'enllumenat composta per l'excavació de la rasa,
col·locació de 2 tub 63 mm de diàmetre, rebliment amb sorra i
rebliment amb material adequat. Inclos transport de terres. (P - 50)

8,49 207,000 1.757,43

3 FBASZ013 m Conversió soterrani-aeri per a xarxa d'enllumenat muntada
superficialment a façana amb grau de dificultat mitjà dins tub d'acer
inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, acabat brillant, unió premsada. S'inclouen
les caixes de connexions per a la sortida de les línies fins al punt de
consum. (P - 51)

22,85 5,000 114,25

4 FDK256B3 u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 12 cm de gruix de formigó
H-100 i solera de maó calat sobre llit de sorra. (P - 59)

33,48 9,000 301,32

5 FDKZH8B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 60)

26,34 9,000 237,06

6 FONAMCOL u Dau de fonament de columna de 50x50x70 cm acabada amb formigo,
acer i excavacio, amb pllatina i esparrecs. (P - 68)

93,31 6,000 559,86

TOTAL Partides 01.05.01 3.259,88

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 05 XARXA ENLLUMENAT

Partides 02 Punts de llum i línies

1 FG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col.locat en tub (P - 62)

4,04 421,000 1.700,84

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment per a xarxa de terres (P - 28)

5,20 276,000 1.435,20

3 FGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2000 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada
a terra. (P - 63)

21,51 5,000 107,55

4 FH100003 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb columna , llumenera asimètrica
per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini led de
Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w, tancada
amb driver LTR56 incorporat, amb columna quadrada de 12x12 cmde
5,50 m sobre dau de fonamentacio, cablejat interior, caixa de fusibles,
acabat, subministre i col·locació (P - 66)

701,81 6,000 4.210,86

5 FH100001 u Punt de llum col·locat a 5,50 m, amb braç mural , Llumenera
asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic,tipus Pechina mini
led de Carandini , amb làmpada de PCM.A.CC.L034 led de 34,50 w,
tancada amb driver LTR56 incorporat, anclat a façana, cablejat
interior, caixa de fusibles, acabat, subministre i col·locació (P - 65)

517,06 9,000 4.653,54

6 CANJOR035 ut Quadre comandament i potència en enllumenat públic amb rellotge
astronòmic i rellotge horari, per a una potencia de 1,39 kW a
3x400/230 V. Estan inclosos l'armari de protecció per a dues sortides i
l'escomesa. Muntat i probat segons esquema del projecte i amb
certificat de la instal.lació.  (P - 17)

3.379,66 1,000 3.379,66

TOTAL Partides 01.05.02 15.487,65

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 06 XARXA TELEFONIA

euros
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Partides 01 Obra civil

1 ESCOMTELEF ut Escomesa telefonia formada per dos tubs corrugats de DN63 mm (P -
29)

76,17 30,000 2.285,10

2 CALZZ005 m Canalització 1C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de
la rasa en terreny de trànsit , instal·lació de 1 tub diàmetre 110 PVC,
rebliment amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95%
del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure requerida
per Telefónica. (P - 8)

15,26 192,000 2.929,92

3 CALZZ006 m Canalització 2C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de
la rasa en terreny de trànsit, instal·lació de 2 tubs diàmetre 110 PVC,
rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95%
del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la
documentació requerida per Telefónica.  (P - 9)

17,13 73,000 1.250,49

4 CALZTEL1 m Canalització 4C per a xarxa de telefonia composta per l'excavació de
la rasa en terreny de trànsit, instal·lació de 4 tubs diàmetre 110 PVC,
rebliment del tub amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
rebliment amb material seleccionat de la propia obra compactat al 95%
del PM i transport de terres. Inclosa la proba de pas lliure i la
documentació requerida per Telefónica.  (P - 6)

30,88 240,000 7.411,20

5 CANJOR038 ut Arqueta telefònica tipus M de 40x40 cm interiors i amb tapa de registre
en vials. S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de
l'arqueta, el bastiment i la tapa. (P - 18)

59,57 14,000 833,98

6 CARROS005 ut Arqueta telefònica tipus H de 70x80 cm interiors per a registre i tapa
de registre en vials. S'inclou l'excavació del pou per a l'arqueta, la
formació de l'arqueta, el bastiment i la tapa preparada per a trafic
D400. (P - 26)

230,61 3,000 691,83

7 CANJOR040 ut Arqueta telefònica tipus H amb armari d'escomeses. S'inclou
l'excavació del pou per a l'arqueta, la formació de l'arqueta, el
bastiment, la tapa i l'armari d'escomeses. (P - 19)

379,51 3,000 1.138,53

TOTAL Partides 01.06.01 16.541,05

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

Capítol 08 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ

Partides 01 Mobiliari Urbà i senyalització

1 CALZZ007 m Subministre i col·locació de pilona de la marca FUNDICIÓ DÚCTIL
BENITO mod. HOSPITALET INOX de diàmetre 300 mm realitzada
amb fundició dúctil tractada amb productes resistens a la corrosió
(FERRUS). Col.locada a terra formigonada amb dau de 20x20x35 cm
(P - 10)

59,62 1,000 59,62

2 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)

103,95 2,000 207,90

3 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 52)

57,61 2,000 115,22

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 54)

34,29 4,000 137,16

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 49)

8,05 25,000 201,25

TOTAL Partides 01.08.01 721,15

Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA

euros

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Redacció: Dionís Cañada Ylla - Enginyer Ind. / Bernat Masó i Carbó - Arquitecte tècnic

PRESSUPOST Data: 30/07/15 Pàg.: 8

Capítol 09 ALTRES

Partides 01 Seguretat i Salut

1 CARRZ014 P.A Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de materials , equips i
serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el
treball, incloses proteccions individuals i colectives , extinció
d'incendis, protecció de la instal.lació eléctrica, higiene i benestar,
medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions
d'obligació. (P - 25)

4.409,81 1,000 4.409,81

TOTAL Partides 01.09.01 4.409,81

euros
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Redacció: Dionís Cañada Ylla - Enginyer Ind. / Bernat Masó i Carbó - Arquitecte tècnic

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/07/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Partides Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Partides 01.01.00  Demolició vialitat existent 5.660,07
Partides 01.01.01  Moviment de terres 11.707,34
Partides 01.01.02  Pavimentació 42.290,55
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 59.657,96
Partides 01.02.00  Demolició sanejament existent 721,35
Partides 01.02.01  Obra civil 24.557,85
Partides 01.02.02  Canonades i pous 17.085,66
Capítol 01.02  XARXA SANEJAMENT 42.364,86
Partides 01.03.01  Obra civil rases xarxa 7.082,99
Partides 01.03.04  Xarxa aigua 22.483,58
Capítol 01.03  XARXA AIGUA POTABLE 29.566,57
Partides 01.04.01  Obra civil 23.699,02
Partides 01.04.02  Xarxa BT 41.477,39
Capítol 01.04  XARXA ELÈCTRICA 65.176,41
Partides 01.05.00  Desmuntatge xarxa enllumenat existent 1.091,42
Partides 01.05.01  Obra civil 3.259,88
Partides 01.05.02  Punts de llum i línies 15.487,65
Capítol 01.05  XARXA ENLLUMENAT 19.838,95
Partides 01.06.01  Obra civil 16.541,05
Capítol 01.06  XARXA TELEFONIA 16.541,05
Partides 01.08.01  Mobiliari Urbà i senyalització 721,15
Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 721,15
Partides 01.09.01  Seguretat i Salut 4.409,81
Capítol 01.09  ALTRES 4.409,81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

238.276,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTACIÓ 59.657,96
Capítol 01.02  XARXA SANEJAMENT 42.364,86
Capítol 01.03  XARXA AIGUA POTABLE 29.566,57
Capítol 01.04  XARXA ELÈCTRICA 65.176,41
Capítol 01.05  XARXA ENLLUMENAT 19.838,95
Capítol 01.06  XARXA TELEFONIA 16.541,05
Capítol 01.08  MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ 721,15
Capítol 01.09  ALTRES 4.409,81
Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 238.276,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

238.276,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA 238.276,76

238.276,76

euros
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euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER INDÙSTRIA
Promotor: AJUNTAMENT DE RUPIÀ

Redacció: Dionís Cañada Ylla - Enginyer Ind. / Bernat Masó i Carbó - Arquitecte tècnic

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 238.276,76

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 238.276,76............................................................ 30.975,98

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 238.276,76............................................................... 14.296,61

Subtotal 283.549,35

21 % IVA SOBRE 283.549,35............................................................................................... 59.545,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 343.094,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS )
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Gran via de Jaume I, 84, entl.  17002-Girona
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C. Port Lligat, 2 Porta 4, entl 3a  17600-Figueres
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EMPLAÇAMENT 1:2.000 SITUACIÓ 1:25.000



PLANEJAMENT - POUM ORTOFOTOGRAFIA
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SIMBOLOGIA 

Sentit aigües plujanes 



PR: Residuals PP: Plujanes 

Tub clavegueram de PE doble capa 

SIMBOLOGIA 

Pou de registre 

formigonat llis per dins Ø315

Tub plujanes de PE doble capa 

formigonat llis per dins Ø400

Embornal i reixa sifonica 
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RASA TIPUS CLAVAGUERAM DN315mm PVC URATOP

( O EQUIVALENT)

RASA TIPUS PLUJANES I CLAVEGUERAM 

E:1/50

POU DE REGISTRE TIPUS PER A PLUJANES I CLAVAGERAM

TAPA ESTANCA I MARC POU 

MARC I TAPA DE FOSA DUCTIL 

TANCAT AMB FORRELLAT TIPUS D-400


    

(Càrrega trencament 40t)

DETALL IMBORNAL

FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
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Refer escomesa existent 

SIMBOLOGIA 

Hidrant contra incendis H-100

Vàlvula de comporta DN150 

Nova canonada DN160PE-PN10

Canonada existent 

Reducció PE-FB
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HIDRANT SOTERRAT TIPUS H-100

INCLÒS PLACA SENYALITZACIÓ

E:1/20

DERIVACIÓ AMB VÀLVULA AMB

EIX TELESCÒPIC I TRAMPILLÓ

E:1/20

DETALL RASA

E:1/25

ESCOMESA

E:1/20

Dipòsit 

RUPIÀ 

ESQUEMA AIGUA DIPÒSIT 



Línia elèctrica soterrada tub PE 2Ø63 (165ml)

SIMBOLOGIA 

Lluminària Pechina mini amb columna

de 5,5m (6 Uts)

Lluminària Pechina mini amb braç 

a paret a 5,5m (9 Uts)

LC

LB

Línia elèctrica aèria 

Conversió soterrami-aeri 

Creuament carrer amb 2 tubs PVC Ø110 (22ml)

Pericó de registre (9 Uts)

AR
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ARQUETA TIPUS ENLLUMENAT

RASES ENLLUMENAT

DETALL LLUMINÀRIA AMB COLUMNA 

DETALL LLUMINÀRIA AMB BRAÇ MURAL

DETALL CONNEXIONS LLUMINÀRIA



Rasa longitudinal carrer 1 tub Ø160PVC

Escomesa elèctrica existent

SIMBOLOGIA 

Armari per a CDS

recobert amb sorra per a cada

Poste formigó 630kg/9m (3uts)

Conversió soterrami-aeri (15uts) 

Rasa creuament carrer amb 2 tubs Ø160 formigonat 

Tub Ø80 per a reposició d'escomesa existent 

CDS

PF

E

Caixa derivació seccionament (13uts)

línia (cable 240AL)

CAS

per a cada línia (cable 240AL) (68ml)

2L240
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Caixa derivació seccionament (13uts)

línia (cable 240AL)

CAS

per a cada línia (cable 240AL) (68ml)

2L240



DETALL CAIXA DERIVACIÓ I SECCIONAMENT (Tipus Z-15 ENDESA) Ref. 6703931

DETALL RASES  BT

1 circuit en calçada (segons NTP-LSBT)

DETALL RASES  BT

2 circuit en calçada (segons NTP-LSBT)

AERI-SOTERRANI

DETALL CONVERSIÓ



SIMBOLOGIA 

Armari (3uts)

Pericó tipus "M" (7+7 uts)

Pericó tipus "H" (4+2uts)

Conversió soterrami-aeri (3uts) 

Tub escomesa 2Ø40 (150ml)

Tub connexió 4Ø63 o 1Ø110 (192ml)

Canalització principal 

4 Ø110  (240ml)

2 Ø110  (73ml)

4C

2C

A

M

H



SIMBOLOGIA 

Armari (3uts)

Pericó tipus "M" (7+7 uts)

Pericó tipus "H" (4+2uts)

Conversió soterrami-aeri (3uts) 

Tub escomesa 2Ø40 (150ml)

Tub connexió 4Ø63 o 1Ø110 (192ml)

Canalització principal 

4 Ø110  (240ml)

2 Ø110  (73ml)

4C

2C

A

M

H



2 COND. DE P.V.C.  Ø110mm. e=1,8mm.

4 COND. DE P.V.C.  Ø110mm. e=1,8mm.

SECCIÓ CANALITZACIÓ

SECCIÓ CANALITZACIÓ

PERICÓ TIPUS M

E: 1:/10

PERICÓ TIPUS H

PER UBICACIÓ CAIXA TERMINAL

DETALL D'ARQUETA AMB ARMARI

2 conductes 110mm.

SORTIDA DE POSTE O FAÇANA



SIMBOLOGIA 

Paviment de formigó rentat a l'àcid 

Juntes de tall amb disc

Llosa de pedra natural de 40cm de costat 

i 7cm de gruix (285,5ml)

Alineacions planejament urbà 

Primera fase tram c/ de la Industria (1.212,64m²)

Segona fase nucli antic (328,58m²)



SIMBOLOGIA 

Paviment de formigó rentat a l'àcid 

Juntes de tall amb disc

Llosa de pedra natural de 40cm de costat 

i 7cm de gruix (285,5ml)

Alineacions planejament urbà 

Primera fase tram c/ de la Industria (1.212,64m²)

Segona fase nucli antic (328,58m²)



CANAL CENTRAL 

E:1/10

SECCIÓ TIPUS CARRER

E:1/50

SECCIÓ ESTRUCTURAL DEL FERM 

E:1/10
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