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1.

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

AGENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

1.1 PROMOTOR DEL DOCUMENT.
Es redacta el present document a solꞏlicitud del següent promotor:
-

Ajuntament de Vila-sana, amb CIF P-2531400-F i adreça a la Plaça Major núm. 4 de
Vila-sana (comarca del Pla d’Urgell).

1.2

REDACTOR DEL DOCUMENT.

Arquitecte Redactor:

Toni Bosch Miquel, arquitecte colꞏlegiat número 23451.6
Colꞏlegi oficial Arquitectes de Catalunya.

Adreça Professional:

Carrer Ferrer i Busquets 3, baixos.
Mollerussa, CP 25230.

Aquesta adreça és la que es fixa a efectes de notificacions.
1.3 EMPLAÇAMENT
L’actuació es preveu en les finques de titularitat de l’Ajuntament provinents del
desenvolupament del Pla Parcial SUD 10, situades al carrer de Lleida número 6, en sòl
qualificat de Sistema d’Equipaments i Zona Verda. Les finques tenen les següents dades.
Finca.

Ref. Cadastral 7446005CG2174N0001XT.
Carrer de Lleida 6 – 25245 Vila-sana (Pla d’Urgell)

Finca.

Ref. Cadastral 7446006CG2174N0001IT.
Avinguda de Catalunya 20 – 25245 Vila-sana (Pla d’Urgell)

Finca.

Ref. Cadastral 7446007CG2174N0001JT.
Avinguda de Catalunya 22 – 25245 Vila-sana (Pla d’Urgell)
Finques en propietat, Finques no tancades perimetralment.

Toni Bosch Miquel.
Arquitecte colꞏlegiat 23451.6 CoAC

Gemma d'Arquitectura SL
Carrer Ferrer i Busquets, 3, local 2. Mollerussa 25230
Telf-fax 973 71 18 41 608 58 74 01
tonibosch@coac.net
14 01 2022

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

1.4 OBJECTE DEL PROJECTE
El projecte tracta de la construcció d’una plaça i varis equipaments esportius entre els quals una
pista poliesportiva a l’aire lliure, una pista de sauló per joc de bitlles i un petit parc infantil.
La plaça es planteja amb grades, per salvar el desnivell del terreny respecte el carrer. I també
per poder destinar-la quan l’ocasió ho requereixi com un escenari a l’aire lliure.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1 CONDICIONAMENTS GENERALS
El desenvolupament del Pla Parcial SUD 10 determina les presents parcelꞏles com sòl qualificat
de Sistema d’Equipaments i Zona Verda. El Planejament vigent que determina les condicions
urbanístiques de l’emplaçament és el POUM DE VILA-SANA.
Qualificació del sòl: URBÀ. Sistema d’equipaments (clau EQ). Categoria 1 Esportiu:
instalꞏlacions i edificacions esportives i serveis annexes. Sistema de zona verda (clau VP).
Les condicions d’edificació principals són les següents:
a) Edificabilitat neta: 0,60 m2st/m2s
b) L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al
paisatge, a l’organització general del teixit urbà en que se situen i les condicions
ambientals del lloc.
c) La tipologia de l’edificació serà la mateixa que la de les parcelꞏles veïnes, adaptant-se a
la forma d’ordenació de les zones confrontants.
Es considera que es dona compliment al Planejament Vigent ja que la present actuació tracta de
la construcció d’una plaça, una pista poliesportiva, una pista de bitlles i un petit parc infantil
sense paràmetres volumètrics.
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2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ
Tal i com s’ha comentat, les obres objecte del present projecte tracten de la construcció d’una
plaça i varis equipaments esportius.

- De caràcter general i per a totes les actuacions es faran les següents partides d’obra
relacionades amb el condicionament del conjunt dels terrenys i les instalꞏlacions de sanejament i
enllumenat:
Excavació de rases, per a pas d’instalꞏlacions.
Soterrament de la línia aèria existent. Desmuntatge previ de la línia existent. Realització
de línia subterrània mitjançant canalització de cablejat elèctric en tuberia de polietilè,
colꞏlocat sobre llit de sorra.
Colꞏlocació de tub colꞏlector de la xarxa de sanejament fins connexió a la xarxa general
de sanejament del municipi per evacuació de les aigües pluvials i residuals.
Terraplenat mitjançant l’estesa en dues tongades de 20 cm d’espessor de material
adequat i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.
Canalització subterrània del cablejat d’enllumenat públic en tuberia de polietilè,
colꞏlocat sobre llit de sorra.
Arranjament de l'entorn i accessos segons projecte específic.

- La construcció de la plaça de la qual tracta la present actuació és compon dels següent capítols
d’obra:
Excavació de rases per fonamentacions.

Toni Bosch Miquel.
Arquitecte colꞏlegiat 23451.6 CoAC

Gemma d'Arquitectura SL
Carrer Ferrer i Busquets, 3, local 2. Mollerussa 25230
Telf-fax 973 71 18 41 608 58 74 01
tonibosch@coac.net
14 01 2022

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Formació de murs de contenció de formigó armat de 30 cm de gruix. Formació de
grades.
Ferm rígid sobre esplanada, compost de capa granular de 20 cm d'espessor de barreja de
riu artificial i capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0.
Cobriment decoratiu del talús existent mitjançant disposició de reixeta alveolar de
polietilè d'alta densitat, de 50x42x4,5 cm, color verd; reblert del 50% de les celꞏles amb
abonament per a presembra de gespa i terra vegetal, sobre capa de drenant de grava de
20 cm i capa d’anivellació de sorra de 4 cm de gruix.
Subministrament i colꞏlocació de bancs de formigó prefabricat.
Instalꞏlació d’enllumenat públic amb 4 columnes cilíndriques amb projectors circulars
LED, 3 en cada columna.

- La construcció de la pista per les bitlles de la qual tracta la present actuació és compon dels
següent capítols d’obra:
Formació de vorada perimetral mitjançant travesses de fusta.
Esplanada de 30 cm de gruix amb material seleccionat. Posterior compactat.
Finalment, paviment terrenc de 15 cm de gruix, realitza amb sora calcària estesa i
rasantajada amb motoanivelladora.

- La construcció del petit parc infantil de la qual tracta la present actuació és compon dels
següent capítols d’obra:
Esplanada de 30 cm de gruix amb material seleccionat. Posterior compactat.
Subministrament i colꞏlocació d’un gronxador i un petit circuit amb tobogan.
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- La construcció de la pista de la qual tracta la present actuació és compon dels següent capítols
d’obra:
Formació de vorada perimetral mitjançant peces prefabricades de formigó i,
seguidament, formació del paviment sobre esplanada de formigó amb fibres de 20 cm
de gruix.
Acabat amb revestiment continu sintètic amb les capes corresponents a base de resines
acrílic-epoxi.
Finalment, marcat i senyalització de les pistes de futbol sala, basquet i handbol, amb
línies de 8 cm d’ample, contínues o discontínues, en color a escollir segons normes
federatives, mitjançant aplicació de pintura acrílica.

- Les superfícies a considerar de l’obra present són les següents:
Superfície Plaça

948,00 m2

Superfície Parc Infantil

100,00 m2

Superfície Pista Bitlles

400,00 m2

Superfície Pista Poliesportiva

1.012,00 m2

Superfície construïda total

2.460,00 m2
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2.3 SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE
La sostenibilitat econòmica del projecte és un aspecte a considerar dins del conjunt de la
operació urbanística del àmbit del sector SUD-10.
Es detalla a continuació un extracte del document de desenvolupament del Pla Parcial SUD-10
que conclou que la sostenibilitat econòmica del conjunt del sector està garantida pel fet que el
balanç és positiu a favor de l’Ajuntament de Vila-sana.

5.3

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.

L’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 66.d del Text Refós de la Llei
d’urbanisme DL 1/2010, i que la llei 3/2012 de modificació del Text Refós no modifica,
estableix que la documentació que ha d’incloure un Pla Parcial urbanístic, ha de
valorar i ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures
i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
Els aspectes legals a que dona resposta l’informe de sostenibilitat econòmica són els
següents.
Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
Impacte de l’actuació en la Hisenda Pública afectada per la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries.
Implantació, posada en marxa i prestació dels serveis necessaris.
Ingressos municipals generats per l’actuació urbanística proposada i els usos que s’hi
ha de desenvolupar.
La Hisenda Pública afectada és l’Ajuntament de Vila-sana.
5.3.1 Suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
No es modifica el sòl destinat a usos productius. Tampoc es modifiquen els usos ni la
intensitat. Es mantenen totes les determinacions del POUM i de la modificació
aprovada inicialment a juny de 2016.
5.3.2

Despeses d’implantació i manteniment de les infraestructures necessàries.

5.3.2.1 No es preveuen despeses d’implantació que afectin a la hisenda pública, donat
que en la seva totalitat afecten a la propietat i promotora del Pla Parcial.
5.3.2.2 Despeses de manteniment.
- Xarxa Viaria. Es considera nova vialitat els espais de cessió en paralꞏlel a la
carretera de Mollerussa a Vila-sana i al Camí de Castellnou de Seana a Palau
d’Anglesola.
La superfície de la vialitat sobre vinguda en la zona industrial és de 1.948,67 metres
quadrats.
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No es considera la vialitat de façana a l’àmbit en discontinuo adjacent al pavelló
poliesportiu per considerar-se infraestructures existents i actualment ja dins el sistema
de vialitat del municipi, per tant no suposaran una despesa sobrevinguda.
La ratio de cost de manteniment fixada per l’Ajuntament de Vila-sana per a la vialitat
afectada és de 2.50 euros per metre quadrat i any.
Cost manteniment anual de xarxa viaria de nova creació 1.948,67m2 x 2,00€/m2 =
3.897,34 €.
- Xarxa de subministrament d’energia elèctrica. Per a l’administració actuant no
comporta despesa d’implantació ni de manteniment directe. Els costos d’implantació
els assumeix la promotora i les despeses de manteniment la mateixa companyia.
- Xarxa d’enllumenat públic. La despesa de manteniment d’enllumenat públic està
inclosa en la partida de manteniment de xarxa viària.
- Xarxa de Telecomunicacions. La despesa de manteniment de la xarxa de
telecomunicacions està inclosa en la partida de manteniment de xarxa viària.
- Xarxa d’aigua potable. La despesa de manteniment de la xarxa d’aigua potable està
inclosa en la partida de manteniment de xarxa viària.
- Xarxa de Sanejament. La xarxa de sanejament no comporta despesa directa
d’implantació donat que l’assumeix per complet la promotora del pla parcial. Els
costos de manteniment es repercuteixen sobre el propietari, mitjançant la taxa
corresponent que n’ha d’assegurar el seu manteniment, per la qual cosa no comporta
despeses de manteniment per a l’Ajuntament de Vila-sana.
- Sistema d’Equipaments. No es considera, donat que si que pot arribar a comportar
despeses de manteniment i conservació però també comporta beneficis no
quantificables al conjunt del municipi i la població.
- Sistema d’Espais Lliures i Enjardinat. Es diferenciarà entre les dos peces de zona
verda que es deriven del Pla Parcial pel diferent tractament que es donarà a cada un a
nivell d’enjardinat.
La peça de verd de l’entorn del pavelló poliesportiu suposarà un manteniment per
trobar-se en un entorn molt urbà. Es considera un estàndard de 3 euros per metres
quadrat.
Cost manteniment zona verda àmbit pavelló. 3.024,28 m2 x 2.5 €/m2 = 7.560,50 euros
a l’any.
La peça de verd de l’entorn del pavelló es dissenyarà amb un tractament més auster i
més econòmic de manteniment, així es preveu una despesa d’1,5 euros per metre
quadrat a l’any.
Cost manteniment zona verda industrial. 2.514,04 m2 x 1.25 €/m2 = 3.142,55 euros a
l’any.
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5.3.3 Ingressos derivats de l’actuació urbanística.
Es preveu uns ingressos anuals fixes i en progressiu increment d’acord al increment
que es pugui produir en l’increment dels costos de manteniment.
D’acord a l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Vila-sana s’aplica un coeficient de
0.60% sobre el valor cadastral.
El valor cadastral el fixarem en base a l’edificació màxima que es pugui produir, és a
dir 35.878,10 metres quadrats de sostre possible sobre un sòl de 44.847,62 metres
quadrats.
De forma proporcional al valor cadastral de la finca veïna, es dedueix un valor
cadastral per el sòl de 884.124,41 €uros i un valor possible per les edificacions de
4.244.199,70 €uros.
Aplicant el coeficient fixat per les ordenances de l’Ajuntament de Vila-sana, de 0,6%
sobre el valor cadastral suposaria uns ingressos de 30.769,94 €uros anuals per
l’Ajuntament de Vila-sana.
Al marge d’aquests ingressos fixats, que es poden quantificar a priori, caldrà
considerar els ingressos derivats dels impostos sobre construccions instalꞏlacions i
obres, que suposarà unes quantitats importants que s’aniran materialitzant de forma
puntual i diferida en el temps.
5.3.4 Quadre resum de l’anàlisi de la sostenibilitat econòmica.
En el quadre següent es resumeix l’estat de despesa possible a futur i els ingressos que
de forma continuada es produiran per l’impost de bens immobles derivat de les
construccions possibles que es materialitzin en la finca resultant.
QUADRE RESUM ANALISI SOSTENIBILITAT ECONOMICA
DESPESES MANTENIMENT.

SUPERFICIE. M2

VIALITAT I SERVEIS

COST UNITARI

COST

983,25

M2

2,50 E/M2

2.458,13 €

ZONA VERDA AMBIT MUNICIPI

4.297,34

M2

2,50 E/M2

10.743,35 €

ZONA VERDA AMBIT INDUSTRIAL

4.947,70

M2

1,25

COST MANTENIMENT ANUAL

E/M2

6.184,63 €
19.386,10 €

INGRESSOS ANNUALS
VALOR CADASTRAL SOL NET FINCA
VALOR CADASTRAL EDIFICACIONS POSSIBLES
COEFICIENT IMPOST BENS IMMOBLES IBI, VILA-SANA
INGRESSOS POSSIBLES DERIVATS DEL IBI
BALANÇ POSITIU A FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ AFECTADA

854.522,71 €
4.796.523,82 €
0,60%
33.906,28
14.520,18 €

De la lectura del quadre es dedueix marge suficient per garantir la sostenibilitat de la
proposta, fins i tot considerant que les edificacions es materialitzaran de forma
progressiva.
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De l’anàlisi del projecte es dedueix que la major part del projecte està situat en zona verda, que
ja preveia unes despeses de manteniment que es compensaven en els majors ingressos que
derivarien del conjunt de l’actuació conseqüència del mateix pla parcial. Per tant podem
concloure que la part de projecte inclosa en zona verda es justifica en base a la previsió que feia
el mateix pla parcial.
Cas apart suposa la realitat de la pista poliesportiva i de les pistes de bitlles, que si que
suposaran un cost de manteniment, mínim donades les característiques de les instalꞏlacions que
i voluntat d’usos que es pretén per part de l’ajuntament.
Així com en la pista de pàdel existent es va signar un conveni, habitual en poblacions de la
dimensió de Vila-sana, en la que l’empresa que gestiona la utilització de la pista fa unes
aportacions econòmiques periòdiques, que suporten el manteniment i despesa, en les pistes de
bitlles es signarà un conveni amb el club de bitlles, club federat, en virtut del qual el mateix club
assumirà el manteniment de la pista alliberant el municipi de qualsevol càrrega en aquest sentit.
La pista poliesportiva no suposa cap despesa de manteniment, o en el seu cas un despesa
mínima que pot ser absorbida sense dificultat pel resultat positiu que donava el estudi de
sostenibilitat econòmica inclòs en el pla parcial de desenvolupament del Sud-10.
Tot això es planteja sense obviar la voluntat de l’Ajuntament d’establir una nova ordenança
fiscal que estableixi un preu per utilització de la pista més enllà dels usos socialment admesos i
considerats en benefici de la població de Vila-sana, es a dir, usos esportius per a l’escola, usos
complementaris dels usos que es produeixen en el pavelló poliesportiu etc., usos que per altra
banda reporten un benefici social i cultural per al municipi.
Així doncs es considera que el balanç econòmic del projecte, considerat en un conjunt, i com a
part del desenvolupament del Sud-10 favorable a les finances i interessos de l’Ajuntament de
Vila-sana, sense entrar a valorar la millora substancial que suposa a nivell d’imatge a l’entrada
del poble i el benefici i prestacions que suposa per un gruix important de la població.
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3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
3.1 SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIÓ GENERAL
MOVIMENT DE TERRES
Es realitzarà l’excavació de rases per a fonamentacions.
Els terraplens s’escarificaran i es compactaran al 90% del Pròctor Modificat en el nucli, i al
95% els 50 cm superiors, en la coronació. En les zones de desmunt s’escarificarà i compactarà
el terreny natural fins al 95% del Pròctor Modificat.
Posteriorment, i un cop feta l’explanació, es procedirà al refí i anivellament del seient de la nova
caixa del paviment definitiu, previ a la colꞏlocació de la base granular.
Les condicions que s'han de complir estaran especificades en el Plec de Condicions Tècniques
de l'Obra.
Situació:
-Conjunt

SOLERA I PAVIMENT
Les soleres i paviments s'executaran seguint els criteris de cotes, acabats i sobrecàrregues que
s'assenyalen en els plànols, i segons la normativa CTE-DB-SUA.
Per totes les soleres, es procedirà a l'anivellació, farcit i compactació de tot-ú artificial, realitzant
prèviament a l'execució de la solera els oportuns assajos de plaques de càrrega.
Es colꞏlocarà membrana d'estanqueïtat de polietilè de 0,4 mm. d'espessor.
La làmina s'elevarà per sobre de la solera al llarg dels murs de manera que garanteixi la
impermeabilització.
Es colꞏlocaran planxes de poliestirè extrusionat en les juntes perifèriques contra riostres i murs
perimetrals (en vertical i horitzontal) amb un ample baix solera d'1,20 m. Espessor de les
planxes serà de 4 cm. Tot segons CTE DB-HE.
La solera de formigó armat respondrà a la següent descripció:
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Solera de formigó HF-4,0 de 20 cm d’espessor abocada mitjançant camió estesa sobre tot-ú
prèvia colꞏlocació de làmina de polietilè G400. L'armat de la solera es realitzarà amb l'addició
de 20kg/m3 fibres metàlꞏliques segons càlcul càrregues i reforç de malla 15x15x5. El formigó
es fluïdificarà amb una dosificació de 2 l./ m3. Les juntes de construcció es protegiran amb
angulars 45x45x5. L'acabat final es realitzarà mitjançant el fratasat i poliment en fresc de la
superfície amb maquinària adequada. Posteriorment es realitzarà el serrat de les juntes de
retracció amb un espessor de 3 a 4 mm. i una profunditat d'1/3 de l'espessor de la llosa.
Planimetria exigida FM2 .
Realitzat per empresa aplicadora especialitzada que disposi d'autorització escrita del fabricador.
Realitzat segons memòria, plec de condicions de projecte i indicacions de la direcció facultativa.
Situació:
-Plaça
-Pista poliesportiva

ACABAT, MARCATGE I SENYALITZACIÓ
Formació de revestiment continu sintètic, format per l'aplicació successiva d'una capa
d'adherència i acabat amb colorant de color a escollir.
Marcat i senyalització de pista de futbol sala, basquet i handbol, sobre paviment de resines
sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant
aplicació de pintura acrílica mat via aigua, color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20
poises, segons normes federatives.
Situació:
-Pista poliesportiva
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3.2 INSTALꞏLACIONS. DESCRIPCIÓ GENERAL
SALUBRITAT
La recollida d’aigües pluvials de la coberta del pavelló es realitzarà mitjançant colꞏlector de 200
mm de diàmetre, i connectat als baixants existents disposats perpendicularment.
Es deixarà executada la xarxa de sanejament enterrada, segons plànols de projecte amb les
condicions i dimensions que s'especifiquen.
Atès que en el present projecte no hi ha cap servei que generi aigües negres i que en tot moment
es podrà realitzar si fos necessari sense tenir que desconstruir cap dels elements dissenyats. Per
tant, es dissenya un únic sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
Es disposarà una arqueta registrable als inicis dels colꞏlectors principals així com en els canvis
de direcció importants.
Les connexions a peu de baixant es faran directament, amb atenció especial a les connexions
dels tubs de xapa amb els colꞏlectors.
Els diàmetres nominals i dimensions dels baixants i colꞏlectors s'especifica en documentació
gràfica.
Situació:
-Conjunt

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC
Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor,
tant d’enllumenat com d’instalꞏlacions elèctriques i en concret el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió.
Es realitzarà l’obra d’enllumenat públic d’acord amb la distribució proposada als plànols,
mitjançant tubs soterrats i bases preparades per a la posterior instalꞏlació dels suports i les
llumeneres, per tal de possibilitar la renovació o reforç posterior de la xarxa d’enllumenat sense
necessitat de enderrocar els nous paviments.
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D’altra banda, l’enllumenat públic s’haurà de completar mitjançant les faroles amb columna de
10 metres, els projector LED definits en els amidaments i canalització soterrada.
L'àmbit del projecte, es troba afectat pel pas d'una línia de baixa tensió que el creua
perpendicularment. Aquesta línia es aèria, i es passarà a subterrània mantenint la continuïtat de
la xarxa, i habilitant el subministrament a les edificacions futures.
Situació:
-Conjunt

3.3 PLA DEL CONTROL DE QUALITAT
En compliment a la normativa vigent, abans de començar les obres, s'establirà un pla de control
de qualitat per a l'obra.
En aquest pla s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat
d'assaigs a realitzar. Els controls a realitzar són essencialment del tipus següent:
- Control geomètric
- Control de l'execució
S'inclou un Pla de Control de Qualitat valorat en el corresponent capítol del pressupost. Aplicant
els percentatges corresponents de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), puja a
l’expressada quantitat de QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTASET CÈNTIMS (4.722,37 €).
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4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
El pressupost es compon de quatre apartats composats per:
- amidaments,
- quadres de preus,
- pressupostos parcials i
- pressupost general.
Els preus s'han calculat d'acord amb les normes vigents, deduint-se els preus d'adquisició del
material, el cost de la mà d'obra i maquinària.
El pressupost es composa dels capítols:
- Condicionament del terreny instalꞏlacions de sanejament i enllumenat.
- Formació de plaça.
- Formació de parc infantil.
- Formació de pista per les bitlles.
- Formació de pista poliesportiva.
- Controls, assajos, seguretat i salut, altres
El pressupost d’execució material, segons es detalla en el pressupost detallat per partides, és de
CENT

VUITANTA

MIL

QUATRE-CENTS

NORANTA-VUIT

EUROS

AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
(180.498,82 €)
Pressupost d’execució per contracta, obtingut aplicant els percentatges corresponents de
despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), resultant ser iguals a
DOSS-CENTS CATORZE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS
(214.793,60 €).
Mollerussa, 14 de gener de 2022

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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JUSTIFICACIÓ NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
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NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
1. CTE. Document Bàsic SI. Seguretat en cas d’incendi
2. CTE. Document Bàsic SU. Seguretat d’utilització
3. CTE. Document Bàsic HE. Estalvi d’energia
4. CTE. Document Bàsic HS. Salubritat
5. CTE. Document Bàsic HR. Protecció enfront al soroll
6. D135/95. Codi d’accessibilitat
7. D141/2012 Requisits d’habitabilitat en els habitatges
8. D210/2018 / D105/2008 / D89/2010. Enderrocs i altres residus de la construcció
9. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència
10. D375/88. Control de qualitat
11. Normativa càlcul d’estructura. Memòria de càlcul
1. CTE Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi
No és d’aplicació en aquest projecte.
2. CTE Document Bàsic SUA Seguretat d’Utilització
Veure fitxa justificativa.
3. CTE Document Bàsic HE Estalvi d’energia
HE-1 Limitació de demanda energètica
No és d’aplicació en aquest projecte.
HE-2 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques
No és d’aplicació en aquest projecte.
HE-3 Eficiència Energètica de les Instalꞏlacions d’ilꞏluminació
No és d’aplicació en aquest projecte.
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
No és d’aplicació en aquest projecte.
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
No és d’aplicació en aquest projecte.
4. CTE Document Bàsic HS Salubritat
HS-1 Protecció enfront la humitat
No és d’aplicació en aquest projecte.
HS-2 Recollida i evacuació de residus
No és d’aplicació en aquest projecte.
HS-3 Qualitat de l’aire interior
No és d’aplicació en aquest projecte.
HS-4 Subministrament d’aigua
No és d’aplicació en aquest projecte.
HS-5 Evacuació d’aigües
El dimensionat de buneres compleix les prescripcions d’aquesta secció. El dimensionat de
canonades i colꞏlectors compleixen les prescripcions d’aquesta secció.
5. CTE Document Bàsic HS Salubritat
No és d’aplicació en aquest projecte.
6. D135/95. Codi d’accessibilitat
No és d’aplicació en aquest projecte.
7. D141/2012 Requisits d’habitabilitat en els habitatges
No és d’aplicació en aquest projecte.
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8. D210/2018 / D105/2008 / D89/2010. Enderrocs i altres residus de la construcció
Veure fitxa justificativa.
9. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència
No és d’aplicació en aquest projecte.
10. D375/88. Control de qualitat
Veure annex específic.
11. Normativa càlcul d’estructura. Memòria de càlcul
No és d’aplicació en aquest projecte.

Mollerussa, 14 de gener de 2022

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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Fitxa justificativa de l'acompliment de la
normativa de seguretat d’utilització
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm.
74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad de utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas,
para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios
puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de
daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo
causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de
protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar
en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo
causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de
circulación rodada y de las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de
electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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SUA1.1 Relliscositat dels sòls

(Classificació del sòl en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 12633:2003)

Zones interiors seques amb pendent < 6%
Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales
Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent < 6%
Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent ≥ 6% i
escales

1
2
2

1
2
2

3

3

Zones exteriors, garatges i piscines

3

3

NORMA

PROJ

Diferència
de nivell <
6 mm

3 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

-

≥ 1.200
mm. i ≥
amplada
fulla

-

El sòl no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com a
conseqüència d’ensopegades
Pendent màxima per desnivells ≤ 50 mm
Excepte per accés des de l’espai exterior
Perforacions o forats en sòls de zones de circulació
Alçada de barreres per la delimitació de zones de circulació
Número d’escales mínim en zones de circulació

SUA1.2 Discontinuïtats en el paviment

Classe
NORMA
PROJ

Excepte en els casos següents:

En zones d’ús restringit

En les zones comunes dels edificis d’ús Residencial Habitatge.

En els accessos als edificis, bé des de l’exterior, bé des de porxos, garatges, etc.
(figura 2.1)

En sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència.

En l’accés a un estrat o escenari
Distància entre la porta d’accés a un edifici i l’escala més pròxima.
(excepte en edificis d’ús Residencial Habitatge) (figura 2.1)
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Protecció dels desnivells
Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com
verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de cota (h).

Per h ≥ 550 mm



per h ≤ 550 mm Dif. tàctil
≥ 250 mm de la vora

Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic

Característiques de les barreres de protecció
Alçada de la barrera de protecció:
NORMA
≥ 900 mm
≥ 1.100
mm
≥ 900 mm

diferències de cotes ≤ 6 m.
resta dels casos
Forats d’escales d’amplada menor que 400 mm.

PROJECTE
1000 mm
-

SUA 1.3. Desnivells

Amidament de l’alçada de la barrera de protecció (veure gràfic)

Resistència i rigidesa enfront a força horitzontal de les barreres de protecció
(Veure taules 3.1 y 3.2 del Document Bàsic SE-AE Accions en l’edificació)
Característiques constructives de les barreres de protecció:
No existiran punts de recolzament en l’alçada accessible (Ha).
Limitació de les obertures al pas d’una esfera
Límit entre part inferior de la barana i línia d’inclinació

NORMA
PROJECTE
No seran escalables
200≥Ha≤700
COMPLEIX
mm
Ø ≤ 100 mm
COMPLEIX
≤ 50 mm
COMPLEIX

Escales d’ús restringit

SUA 1.4. Escales i rampes

Escala de traçat lineal
Amplada del tram
Alçada de la contrapetjada
Amplada de la petjada
Escala de traçat en corba
Replà partit amb escales a 45º
Escales sense tabica (dimensions segons gràfic)

NORMA
≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
ver CTE DB-SU 1.4

PROJECTE
-
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Escales d’ús general: esglaons
trams rectes d’escala
NORMA
≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185
mm
la relació es
complirà al llarg
d’una mateixa
escala

PROJECTE
300 mm
180 mm

NORMA
H ≥ 170 mm en el costat més estret
H ≤ 440 mm en el costat més ample

PROJECTE
-

petjada
contrapetjada

SUA 1.4. Escales i rampes

es garantirà 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = petjada, C=
contrapetjada)

Compleix

escala amb traçat de corba
petjada

escales d’evacuació ascendent
Graons (la tabica serà vertical o formarà angle ≤ 15º amb la vertical)

-

escales d’evacuació descendent
Graons, s’admet

-
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Escales d’ús general: trams

Número mínim d’esglaons per tram
Alçada màxima a salvar por cada tram
En una mateixa escala tots els esglaons tindran la mateixa contrapetjada
En trams rectes tots els esglaons tindran la mateixa petjada
En trams en corba (tots els esglaons tindran la mateixa petjada mesurada
al llarg de tota línia equidistant d’un dels costats de l’escala),
En trams mixtes
Amplada útil del tram (lliure d’obstacles)
comercial i pública concurrència
altres

CTE
3
≤ 3,20 m

El radi serà constant

PROJ
3
Compleix
Sí
Sí
-

la petjada mesurada en
el tram en corba ≥
petjada en les parts
rectes
1200 mm
1000 mm

Compleix
-

Escales d’ús general: Replans

SUA 1.4. Escales i rampes

entre trams d’una escala amb la mateixa direcció:

Amplada de les replans disposades

Longitud de les replans (mesurada en el seu eix).
entre trams d’una escala amb canvis de direcció: (figura 4.4)

Amplada de les replans

Longitud de les replans (mesurada en el seu eix).

-

≥ amplada escala
≥ 1.000 mm

≥ amplada escala
≥ 1.000 mm

-

Escales d’ús general: Passamans
Passamans continuo:
en un costat de l’escala
en ambdós costats de l’escala
Passamans intermedis:
Es disposaran per amplada del tram
Separació de passamans intermedis
Alçada del passamans
Configuració del passamans:
serà ferm i fàcil d’agafar
Separació del parament vertical
el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà

quan salven alçada ≥ 550 mm
quan ample ≥ 1.200 mm o estiguin
previstes per P.M.R.
≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤ 1.100
mm

-

≥ 40 mm

-
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Rampes
Pendent:

CTE
rampa estàndard
usuari cadira de rodes (PMR)
circulació de vehicles en garatges, també previstes per la
circulació de persones

Trams:

longitud del tram:
rampa estàndard
usuari cadira de rodes
amplada del tram:
amplada lliure d’obstacles
amplada útil es mesura entre parets o barreres de protecció

SUA 1.4. Escales i rampes

rampa estàndard:
amplada mínima
usuari cadira de rodes
amplada mínima
trams rectes
amplària constant
per a vores lliures , → element de protecció lateral
Replans:

PROJ

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resta, p ≤ 6%

Compleix
-

p ≤ 18%

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

Compleix
-

ample en funció
de DB-SI

a ≥ 1,00 m

-

Compleix

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

-

entre trams d’una mateixa direcció:
amplada replà
longitud replà

a ≥ ample rampa
l ≥ 1500 mm

-

entre trams amb canvi de direcció:
amplada replà (lliure d’obstacles)

a ≥ ample rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

amplada de portes i passadissos
distància de porta respecte l’inici d’un tram
distància de porta respecte l’inici d’un tram (PMR)
Passamans
passamans continu en un costat
passamans continu en un costat (PMR)
passamans continu en ambdós costats
alçada passamans
alçada passamans addicional (PMR)
separació del parament

a > 1200 mm
900 mm ≤ h ≤ 1100
mm
650 mm ≤ h ≤ 750
mm
d ≥ 40 mm

característiques del passamans:
Sistema de subjecció no interfereix en el pas continu de la mà, ferm, fàcil d’agafar
Escales fixes
Amplada
Distància entre esglaons
espai lliure davant de l’escala
Distància entre la part posterior dels esglaons i l’objecte més pròxim

-

400mm ≤ a ≤800 mm
d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm

-
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Espai lliure a ambdós costats si no està proveït de gàbies o dispositius
equivalents
protecció addicional:
Prolongació de barana per damunt de l’últim esglaó (per risc de caiguda per
manca de recolzament)
Protecció circumdant.
Plataformes de descanso cada 9 m

400 mm

-

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

SUA 1.5. Neteja de les vidrieres exteriors

Neteja de les vidrieres exteriors
neteja des de l’interior:
tota la superfície interior i exterior de vidrieres es trobarà compresa en un radi r ≤ 850
mm des d’algun punt del marge de la zona practicable h màx. ≤ 1.300 mm
en vidrieres invertides, Dispositiu de bloqueig en posició invertida

Neteja des de l’exterior i situats a h > 6 m
plataforma de manteniment
barrera de protecció
equipament d’accés especial

-

No procedeix
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsió d’instalꞏlació
de punts fixes
d’enclavament amb la
resistència adequada

SUA 2.2 Atrapament

NORMA
porta corredora d’accionament manual ( d= distància fins objecte fix més
pròx.)
elements d’obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció

PROJECTE

d ≥ 200 mm

-
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Amb elements fixes
Alçada lliure de pas en
zones de circulació

AJUNTAMENT DE VILA-SANA
NORMA

ús restringit

≥ 2.100
mm

NORMA

PROJECTE

-

resta de
zones

Alçada lliure en llindar de portes
Alçada dels elements fixes que sobresurten de les façanes i que estiguin situats sobre
zones de circulació
Vol dels elements en les zones de circulació respecte a les parets en la zona compresa
entre 1.000 i 2.200 mm mesurats a partir del sòl
Restricció d’impacte d’elements volats l’alçada dels quals sigui menor que 2.000 mm
disposant d’elements fixes que restringeixin l’accés fins a ells.

PROJECTE

≥ 2.200
mm
≥ 2.000
mm
≥ 2.200
mm

SUA 2.1 Impacte

Superfícies enviadriades situades en àrees amb risc d’impacte sense barrera de
protecció
diferència de cota a ambdós costats de la superfície envidriada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
diferència de cota a ambdós costats de la superfície envidriada ≥ 12 m
resta de casos
dutxes i banyeres:
parts envidriades de portes i tancaments

2.100 mm
-

≤ 150 mm

100 mm
-

amb elements practicables
disposició de portes laterals a vies de circulació en passadís a < 2,50 m (zones d’ús
general)
En portes de vaivé es disposarà d’un o varis panells que permetin percebre
l’aproximació de les persones entre 0,70 m i 1,50 m mínim

amb elements fràgils
Superfícies envidriades en àrees amb risc d’impacte amb barrera de protecció

2.600 mm

-

Norma: (UNE EN
2600:2003)
-

àrees amb risc d’impacte

Impacte amb elements insuficientment perceptibles
Grans superfícies vidriades i portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les
NORMA
PROJECTE
alçada
850mm<h<1100mm
inferior:
senyalització:
alçada 1500mm<h<1700m
superior:
m
travesser situat a l’alçada inferior
Muntants separats a ≥ 600 mm
-
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SUA 3 Aprisionamiento

Risc d’ “aprisionamiento”
en general:
disposen de
desbloqueig des de
l’exterior
NORMA
PROJ
≤ 150 N
175 N

Recintes amb portes amb sistemes de bloqueig interior
banys i lavabos
Força d’obertura de les portes de sortida
usuaris de cadira de rodes:
Recintes de petita dimensió per usuaris de cadira de rodes

NORMA
≤ 25 N

SUA 7 Seguretat vers al risc causat per vehicles en moviment.

Àmbit d’ aplicació: Zones d’ ús aparcament i vies de circulació de vehicles, excepte
d’ habitatges unifamiliars

SUA 5 Situacions
d’ alta ocupació

Força d’obertura en petits recintes adaptats

PROJ
-

Àmbit d’aplicació
Les condicions establertes en aquesta Secció són d’aplicació a les graderies d’estadis,
pavellons esportius, centres de reunió, altres edificis d’ús cultural, etc. previstos per més
de 3000 espectadors de peu.
En tot lo referent a les condicions d’evacuació els és també d’aplicació la Secció SI 3 del
Document Bàsic DB-SI

No es d’aplicació a
aquest projecte

Característiques constructives
Espai d’accés i espera:
en la seva incorporació a
l’exterior
NORMA
PROJ
p ≥ 4,50 m
pend ≤ 5%
-

Localització
Profunditat
Pendent
Accés per a vianants independent:
Amplada
Alçada de la barrera de protecció

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

-

Paviment a diferent nivell
Protecció de desnivells (pel cas de paviment a diferent nivell):
Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com verticals
amb diferència de cota (h)
Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic per h ≤ 550 mm
Diferència tàctil ≥ 250 mm del marge
Pintura de senyalització:
Protecció de recorreguts per a vianants
Plantes de garatge > 200 vehicles o S> 5.000
m2

-

paviment diferenciat amb pintures o relleus
zones de nivell més elevat

Protecció de desnivells (per al supòsit de zones de nivell més elevat):
Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures (tant horitzontals
com verticals con diferència de cota (h). per h ≥ 550 mm
Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic per h ≤ 550 mm
Diferència tàctil ≥ 250 mm del marge

-
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Senyalització
Sentit de circulació i sortides
Velocitat màxima de circulació 20 km/h.
Zones de trànsit i pas de vianants en les vies o rampes de circulació i
accés.
Per transport pesat senyalització de gàlib i alçades limitades
Zones d’emmagatzematge o càrrega i descàrrega senyalització mitjançant
marques vials o pintura en el paviment

Es senyalitzarà segons el Codi de
la Circulació:
-

-

SUA 4.1 Enllumenat normal en
zones de circulació

Nivell d’ilꞏluminació mínim de la instalꞏlació d’enllumenat (mesurat a nivell del sòl)
NORMA
PROJECTE
Lluminància mínima [lux]

Zona

Exterior

Exclusiva per persones

Escales
Resta de zones

Per vehicles o mixtes
Interior

Exclusiva per persones
Per vehicles o mixtes

factor d’uniformitat mitja

Escales
Resta de zones

10
5
10
75
50
50

10
5
5
75
50
50

fu ≥ 40%

40%
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Dotació
Comptaran amb enllumenat d’emergència:
Recorreguts d’evacuació
aparcaments amb S > 100 m2
locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció
locals de risc especial
llocs en els que s’ubiquen quadres de distribució o d’accionament de la instalꞏlació d’enllumenat
les senyals de seguretat
Condicions de les lluminàries
alçada de colꞏlocació

SUA 4.2 Enllumenat d’ emergència

es disposarà una lluminària en:

NORMA
h≥2m

PROJECTE
-

cada porta de sortida
senyalant perill potencial
senyalant emplaçament d’equip de seguretat
portes existents en els recorreguts d’evacuació
escales, cada tram d’escales rep ilꞏluminació directa
en qualsevol canvi de nivell
en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos

Característiques de la instalꞏlació
Serà fixa
Disposarà de font pròpia d’energia
Entrarà en funcionament al produir-se un error d’alimentació en les zones
d’enllumenat normal
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’aconseguir com a mínim,
després de 5s, el 50% del nivell d’ilꞏluminació requerit i el 100% als 60s.
Condicions de servei que s’han de garantir: (durant una hora des del fallo)
lluminositat eix central
Vies d’evacuació d’amplada ≤ 2m
lluminositat de la banda central
Poden ser tractades com vàries bandes
Vies d’evacuació d’amplada > 2m
d’amplada ≤ 2m
al llarg de la línia central

relació entre lluminositat màx. i mín
- equips de seguretat
punts on estiguin ubicats
- instalꞏlacions de protecció contra
incendis
- quadres de distribució de l’enllumenat
Senyals: valor mínim del Índex del Rendiment Cromàtic (Ra)

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

PROJ
-

≤ 40:1

-

lluminosit
at ≥ 5
luxes

-

Ra ≥ 40

-

Ilꞏluminació de les senyals de seguretat
lluminositat de qualsevol àrea de color de seguretat
relació de la lluminositat màxima a la mínima dins del color blanc de seguretat
relació entre la lluminositat Lblanca i la lluminositat Lcolor >10
Temps en el que han d’aconseguir el percentatge d’ilꞏluminació

≥ 50%
100%

NORMA
≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

PROJ
-
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SUA 6.1 Piscines Aquesta Secció és aplicable a les piscines d’ ús colꞏlectiu. Queden excloses les piscines d’ habitatges unifamiliars.

Barreres de protecció
Control d’accés de nens a piscina
haurà de disposar de barreres de protecció
Resistència de força horitzontal aplicada en marge superior
Característiques constructives de les barreres de protecció:

si

no
si
0,5 KN/m.

Limitació de les obertures al pas d’una esfera
Límit entre part inferior de la barana i línia d’inclinació

ver SU-1, apart. 3.2.3.
NORMA
PROJ
200 ≥ Ha ≤ 700
mm
Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm
-

Característiques del vas de la piscina:
Profunditat:
Piscina infantil
Resta piscines (inclouen zones de profunditat < 1.400 mm).

NORMA
p ≤ 500 mm
p ≤ 3.000 mm

No existiran punts de recolzament en l’alçada accessible (Ha).

Senyalització en:
Punts de profunditat > 1400 mm
Senyalització de valor màxim
Senyalització de valor mínim
Ubicació de la senyalització en parets del vas i andana
Pendent:
Piscines infantils
Piscines d’esbarjo o polivalents
Resta

PROJ
-

NORMA
pend ≤ 6%
p ≤ 1400 mm
► pend ≤ 10%
p > 1400 mm
► pend ≤ 35%

PROJ
-

Forats:
Hauran d’estar protegits mitjançant reixes o altre dispositiu que impedeixi l’atrapament.
Característiques del material:
Relliscositat material del fons per zones de profunditat ≤ 1500 mm.
revestiment interior del vas
Andanes:
Relliscositat
Amplada
Construcció

CTE
classe 3
color clar

PROJ
-

classe 3
a ≥ 1200 mm
evitarà
l’entollament

-

Escales: (excepte piscines infantils)
Profunditat sota l’aigua

Colꞏlocació

Distància entre escales

≥ 1.000 mm, o bé fins 300 mm
per damunt del sòl del vas
No sobresortiran del pla de la
paret del vas.
escales antilliscants
mancaran d’arestes vives
es colꞏlocaran en la proximitat
dels angles del vas i en els
canvis de pendent
D < 15 m
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Pous i dipòsits
Els pous, dipòsits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presentin risc d’ofegament estaran
equipats amb sistemes de protecció, com tapes o reixes, amb la suficient rigidesa i resistència, així com amb
tancaments que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat.
Procediment de verificació: NO PROCEDEIX
Instalꞏlació de
sistema de
protecció contra el
llamp
Ne (freqüència esperada d’impactes) > Na (risc admissible)
Ne (freqüència esperada d’impactes) ≤ Na (risc admissible)

si
no

SUA 8 Seguretat front al risc relacionat amb l’ acció del llamp

Determinació de Ne
Ng
[nº impactes/any,
km2]

superfície de captura
equivalent de
l’edifici aïllat en m2,
que és la delimitada
por una línia traçada
densitat d’impactes a una distància 3H de
cada un dels punts
sobre el terreny
del perímetre de
l’edifici, sent H
l’alçada de l’edifici
en el punt del
perímetre considerat
-

Ne

Ae
[m2]

-

C1

Ne  Ng A e C110 6

Coeficient relacionat amb l’entorn

Situació de l’edifici

C1

Pròxim a altres edificis o arbres de
la mateixa alçada o més alts
Envoltat d’edificis més baixos
Aïllat
Aïllat damunt un turó o promontori

0,75
1
2

0,5

Ne =
Determinació de Na

C2
Coeficient en funció del tipus de
construcció

C3
Contingu
t de
l’edifici

C4
ús de
l’edifici

C5
necessitat de
continuïtat en les
activ. que es
desenvolupen en
l’edifici

Na
Na 

5,5
10 3
C 2C 3C 4C 5
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Estructura
metàlꞏlica
Estructura
de formigó
Estructura
de fusta

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Coberta
metàlꞏlic

Coberta
de
formigó

Coberta
de fusta

ús
magatze
m

ús
magatze
m

ús magatzem

0,5

1

2

1

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

Na =

Tipus d’instalꞏlació exigit
Na

Ne

E  1

Na
Ne

Nivell de protecció
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95

1
2
3

0 < E < 0,80

4

Les característiques del sistema de protecció per cada nivell seran les descrites en el Annex SU B del Document
Bàsic SU del CTE
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CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat
RD 173/2010 que modifica el RD 314/2006 del Codi Tècnic de
l’Edificació, entrada en vigor obligatòria 12/09/2010.

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics
Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS - VILA-SANA

1/5

Oficina Consultora Tècnica. COAC

juliol de 2010

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada:  0,90 m

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS - VILA-SANA

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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S’admet d 2% en rampes exteriors

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS - VILA-SANA

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- transversal:

- Trams:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

AC C E S S I B L E (DB SUA)

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:
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- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Fitxa justificativa de l'acompliment de la
normativa de salubritat
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28
marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1.
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad,
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3.
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que
se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior
y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación
de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1.
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.
2.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán
unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías
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HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

 La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació
d’altre tipus de residus.
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.

Ventilació

 Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat

 El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

✔

Dimensionat

 Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

✔

Manteniment

 Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Fitxa justificativa de l'acompliment de la
normativa de residus
Real Decreto 210/2018, per que s’aprova el
Programa de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20).
Decret 105/2008, Regulador de la producció
i gestió de residus de construcció i enderroc.
Decret 89/2010, pel que s’aprova el
Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 210/2018

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008

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

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

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

codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

PLAÇA I VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
CARRER DE LLEIDA 6
VILA-SANA

Comarca :

PLA D'URGELL

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

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

0
0
209
0
0
0
0

grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
terres contaminades

Pes

(tones/m3)

grava i sorra compacta

170503

altres

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

m3

2,0

0,0

1,7

0,0

2,1

438,9

1,7

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

1,0

0,0

0,00
0,00
250,80
0,00
0,00
0,00
0,00

438,9

3
250,80 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

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

Volum aparent

(tones)

3
209 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

altra obra

SI

SI

SI

Residus de construcció totals
2

250,00 m

Superfície construïda

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

2
(tones/m )

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
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Obra nova

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

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació

0,086

21,471

0,090

22,393

0,037

9,159

0,041

10,176

0,036

9,116

0,026

6,512

0,008

1,965

0,012

2,950

0,004

0,982

0,010

2,430

0,001

0,250

0,001

0,325

0,004

1,067

0,029

7,132

0,001

0,302

0,005

1,125

0,002

0,395

0,010

2,589

0,001

0,208

0,012

2,969

0,001

0,163

0,002

0,450

0,090

22,54 t

0,118

3

29,52 m

3

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

Totals

acabats
10,47
0,37
0,50
0,87
0,12
0,12

1,20
0,16
1,01
0,16
0,72

3,25

tancaments

m3

5,52
0,97
1,80
2,07
0,55
0,14
2,43
12,46

m3

13,81

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

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

-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
3

m (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

graves i sorra compacta

0,00

0,00

0,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

250,80

170,50

80,30

0,00

terra vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

170,50

80,30

0,00

argiles

terres contaminades

0,00

0,00

0,00

Total

250,80

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

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones

Projecte

cal separar

80

9,12

no

inert

tipus de residu

40

9,16

no

inert

2

0,16

no

no especial

1

0,30

no

no especial
no especial

1

inapreciable

no

0,5

0,40

no

no especial

0,5

0,21

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

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

no

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

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

Runes en general

gestor

adreça

codi del gestor

DIPÒSIT CONTROLAT MIRALCAMP

PARTIDA BELLFORT, 25242 MIRALCAMP

E-626.99

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres

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

3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

5,00
3

4,00

3

15,00
0

3

5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

0,00
0,00

-

Transport
3
5,00 €/m
-

runa neta

m3 (+35%)
8,79
13,74
3,98

-

100
100
100

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

0,61
1,52
inapreciable
3,49
4,01
3,72

-

100
100
100
100
100

-

Perillosos Especials

inapreciable

Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el cost

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
0,00
0,00
4,00 €/m
-

Construcció

runa bruta

3

15,00

€/m3

€/m3

131,86
206,06
59,74
9,11
22,78
0,00
0,00
0

0,00
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-

100,00

0,00

429,55

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

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

3
39,86 m

El pes dels residus és de :

22,54 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

529,55 €

530,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

CONTENIDOR 9 M

3

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

3

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

4 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

documentació gràfica

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

-

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

si
-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.
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Obra nova
dipòsit

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

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació

438,90 tones

Total construcció

22,54 tones

minimització

Previsió final de l'Estudi
0,00 tones

0,00 %

22,54 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

0,00 tones

11 euros/ tona

0,00 euros

Residus de construcció **

22,54 tones

11 euros/ tona

247,94 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

23 tones
247,94 euros

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

Toni Bosch Miquel.
Arquitecte colꞏlegiat 23451.6 CoAC

Gemma d'Arquitectura SL
Carrer Ferrer i Busquets, 3, local 2. Mollerussa 25230
Telf-fax 973 71 18 41 608 58 74 01
tonibosch@coac.net
14 01 2022

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Pla de Control de qualitat
Relació i definició dels controls que
s’han de fer d’acord amb el Decret
375/88 d’1 de desembre de 1988, i amb
el Codi Tècnic de l’Edificació
(RD.314/2006)

ÍNDEX ANNEX 8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL DECRET 375/88
2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL
2.4. LA SUBBASE GRANULAR
2.5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
2.6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS
2.7. PAVIMENTS
2.7.1. Base de calçada
2.7.2. Formigó de base de voravies
2.7.3. Paviments mescles asfàltiques
2.7.4. Paviments de formigó

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat de plantejar els criteris bàsics per al desenvolupament
del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1998, publicat al D.O.G.C.
amb data 28/12/88 i desenvolupament a l'Ordre del 13 de setembre de 1989.
-

L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dins del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució
de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes d'obligat
compliment i, amb qualsevol cas, tots aquells que l'arquitecte consideri precisos poden,
amb conseqüència, establir criteris especials de control més estrictes que els establerts
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptives i
ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

-

L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció de l'obra elaborarà, dins de
les prescripcions contingudes al projecte d'execució, un programa de control de qualitat,
del que tindrà que donar coneixement al promotor.
Opcionalment, el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves
complementàries, amb funció del contingut del projecte.

-

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses ocasionades pels assaigs, les anàlisis i
les proves fetes al laboratori, les persones o les entitats que no intervinguin directament a
l'obra, quedant aquell a satisfer-los puntualment en el moment en que es produeixi un
acreditament.

-

El resultat de les proves encarregades tindran que ser establertes a disposició de la
Direcció Facultativa al termini màxim de ... dies des del moment en que es va encarregar.
A tal efecte, el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin a fi d'aconseguir l'acompliment puntual
dels laboratoris i restants persones contractades a l'efecte.
El retard amb la realització de les obres motivat per la falta de disponibilitat dels resultats
serà de risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, que podrà ordenar la paralització de les tots o part dels treballadors d'execució
si considera que la seva realització, sense disposar dels actes de resultats, pot comprometre
la qualitat de l'obra executada.

-

El constructor queda obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades amb
acompliment del programa de control de qualitat, quedant facultat el propietari per
rescindir el contracte en cas d’incompliment o acompliment defectuós comunicat per la
Direcció Facultativa.

2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El present capítol resumeix i esquematitza el programa bàsic de cicles de control referent a les
diferents activitats de l’obra urbanitzadora, en les seves fases de control de definició o preparació de
l’activitat, control d’execució i control d’acceptació o confirmació. En l’esquema adjunt hi ha
detallades les seqüències recomanades d’inspecció i d’assaig, fent referència a l’ordre d’execució i a
les normes que defineixen els diferents assaigs.

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
Fase de
control
Previ

Treballs inicials
• Control del replanteig

Inspecció
• Disponibilitat dels terrenys
• Enllaç amb la vialitat existent
• Comprovació en planta de mides
d’espais públics i parcel·les
• Possible existència de serveis afectats
• Comprovació dels punts de desguàs
del clavegueram i dels punts
d’escomesa dels diferents serveis
• Compatibilitat amb els Sistemes
Generals
• Elements existents a enderrocar o
conservar

Confirmació

• Signatura Acta de Replanteig
(Ordre d’inici de les obres

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

2.2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
Fase de
control

Treballs inicials

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Qualitat dels sòls existents

• 2000 m2 d’esplanada en
desmunt o terraplè o cota roja
inferior 0,50 m

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Proctor modificat
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
1 Contingut d’humitat higroscòpica
“in situ”

• Qualitat de sòls emprats per a formar
terraplens

• 1500 m3 terraplè o canvi
material
• 2000 m3 terraplè o canvi
material
• 5000 m3 terraplè o canvi
material

• 1 Proctor modificat

• Comprovació perfils transversals del
terreny

Previ
• Definició cotes d’esbrossada

• Qualitat dels sòls
- Contingut grava i arena
- Contingut pedra
- Contingut matèria orgànica
- Esquerdes terreny natural
- Argiles plàstiques perilloses
- Materials plàstics perillosos

• Definició equips de
moviment de terres
• Definició cotes d’excavació
segons qualitat dels sòls
• Definició préstecs i
abocadors

Execució

• Extensió i compactació tongades:
- Gruix
- Refinat
- Localització flonjalls
• Condicions de drenatge:
- Pendents de l’esplanada
- Drenatge natural

Confirmació

• Fase prèvia capa subbase

• Compactació

• 2000 m2 tongada o fracció
diària

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
• 1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

2.3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL
Fase de
control
Previ

Treballs inicials
• Replanteig en planta i alçat
dels conductes

Inspecció
• Procedència dels materials

Assaig
• Acceptació de la procedència dels
materials

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Les mateixes inspeccions
que en la fase d’Execució

• Com a mínim 1 assaig dels
realitzats en la fase d’Execució

• 200 m rasa oberta

• 5 Mesures amplària
fondària
pendent

• 50 m3 de formigó col.locat o
fracció diària
• 300 m canonada col.locada i
canvi de secció

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència
• 2 Flexió transversal (resistència
a l’aixatament)

• 400 m3 rasa compactada o
canvi material
• 1500 m3 rasa compactada o
canvi material

• 1 Proctor modificat

• Cada 25 elements o 1000 m
de col.lector

• 1 Resistència a compressió,
prèvia extracció de testimoni

• 200 m3 rasa compactada o
canvi material

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• Replanteig de la correcta
distribució dels encreuamnets
de vial, tronetes, embornals,
pous de registre, connexions i
els altres elements singulars
• Acceptació dels equips de
maquinària
• Comprovació geomètrica i condicions
de seguretat de les rases

Execució

• Anivellament de fons de rasa
• Col.locació llits de formigó

• Formigó de llits i de protecció

• Resistència de les canonades

• Resistència de les canonades

• Col.locació de les canonades
• Execució de formigó de protecció i
anellat
• Comprovació de cota de les
canonades respecte els rasants dels
vials i dels altres serveis
• Qualitat de sòls per a rebliment de
rases

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica

• Resistència d’elements prefabricats
• Execució pous de registre, embornals,
connexions i elements singulars

• Compactació de rases

• Compactació de rases
• Exccució dels encreuamnets de vial
• Proves estanqueïtat canonades
Confirmació

• Fase prèvia capa subbase

• Proves estanqueïtat canonades

2.4. LA SUBBASE GRANULAR
Fase de
control
Previ

Treballs inicials
• Acceptació de l’esplanada

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• Refinat i compactació de l’esplanada
• Comprovació geomètrica dels perfils
transversals (bombat) de l’esplanada

• Acceptació de la
procedència del material de
subbase

Execució

• Comprovació dels encreuamnets de
vials

• Acceptació de l’esplanada

• 2000 m2 vial refinat

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• De la procedència (prèstec, gravera,
pedrera)

• Acceptació de la procedència dels
materials de subbase

• 3 Mostres aleatòries

• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Proctor modificat
1 Índex CBR
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”

• Extensió de la capa subbase

• Comprovació de la qualitat del material

• 300 m3 d’aportació de
material o fracció diària
• 1000 m3 d’aportació de
material o fracció diària

• 1 Equivalent de sorra

• 300 m3 de subbase
compactada o fracció diària

• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

• Humectació i compactació de la capa
subbase

• Compactació

Confirmació

• Fase prèvia capa base

• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg
1 Proctor modificat
1 Índex CBR
1 Qualitat ”Los Ángeles”

2.5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
Fase de
control
Previ

Treballs inicials
• Replanteig

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

• Geometria i acabats

• Acceptació de la
procedència d’elements de
vorada

• Acceptació de la procedència
d’elements de vorada

• 3 Mostres aleatòries de
vorada
• 3 Mostres aleatòries de
rigoles

Execució

• Control topogràfic d’execució

Característiques a assajar

• 3 Resistència a compressió
prèvia extracció d’un testimoni
Ø10 cm
• 1 Desgast per fregament

• Rebuig d’elements de vorada
• Control visual d’alineació i d’anivellació
• Execució de vorades

• Execució del formigó de base i
protecció
• Execució de juntes

Confirmació

• Fase prèvia capa base

• Les mateixes inspeccions que en les
fases Prèvies i d’Execució

• Formigó de base i protecció

• 500 m de vorada col.locada
• 1000 m de rigola col.locada

• 3 Resistència a compressió
prèvia extracció d’un testimoni
Ø10 cm
• 1 Desgast per fregament

• 300 m de vorada col.locada
o fracció diària

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència

2.6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS
Fase de
control

Treballs inicials

• Situació en planta i alçat de la situació
de cada servei a la zona de voravia
• Coordinació i ordre d’implantació dels
diferents serveis
• Connexions exteriors dels diferents
serveis
• Replanteig d’elements urbans
• Procedència dels materials

Previ

Execució

Inspecció

• Control topogràfic d’execució

• Control geomètric

• Abastament d’aigua en fase prèvia
• Execució, rebliment i compactació de
rases

• Instal.lació línies elèctriques
• Acceptació de la xarxa
d’abastament d’aigües
• Acceptació de la xarxa de
gas
• Acceptació de la xarxa
telefònica
• Acceptació de les xarxes
d’instal.lacions elèctriques
• Certificats d’instal.lacions
elèctriques (Bulletes de
l’instal.lador, autoritzacions,
connexió)

Unitat de mostreig

• Acceptació de la procedència dels
materials específics de cada servei

• Comprovació geomètrica de rases
• Disposició en planta i alçat de cada
servei
• Col.locació canonades d’aigua,
elèctriques i gas
• Col.locació de formigó, tubs i
separadors xarxa telefònica
• Execució de tronetes i elements
singulars

• Col.locació conductes d’enllumenat
• Col.locació punts de llum
• Terraplè coronació voravies

Confirmació

Assaig

Característiques a assajar

• Homologació, timbratges.
Segells conformitat, certificats de
prova en fàbrica
• 20 m de vial

• Amplada i profunditat de rasa

• Formigó per a la canalització telefònica

• 50 m3 formigó col.locat

• Formigó armat per a tronetes i
elements singulars

• Cada element de formigó
armat (soleres, murs i forjats)

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència
• 3 Resistència a compressió
1 Consistència

• Proves d’abastament d’aigua
• = Qualitat del rebliment de rases de
calvegueram
= Compactació de rases clavegueram

• Trams significatius de
canonada

• 1 Pressió interior
1 Estanqueïtat

• Trams significatius de
canonada
• Trams significatius de
canonada

• 1 Pressió interior
1 Estanqueïtat
• 1 Pressió interior

• Normalitzats de recepció en obra

• = Moviment de terres i formació de
l’esplanada
• Proves definitives de l’abastament
d’aigües
• Normalitzats de recepció de la xarxa
de gas
• Proves de mandrilat de les
conduccions telefòniques
• Específics de recepció de la xarxa
d’alta tensió
• Específics de recepció de les
instal.lacions elèctriques del Centres de
Transformació
• Específics de recepció de les
instal.lacions d’enllumenat públic

2.7. PAVIMENTS – 2.7.1. Base de calçada
Fase de
control
Previ

Treballs inicials

Inspecció

Unitat de mostreig

• Acceptació de la subbase
granular
• Acceptació de la
procedència del material de
base granular

• Refinat de la capa de subbase

• Acceptació de la capa de subbase

• De la procedència (pedrera o
instal.lació d’esmicolament)

• Acceptació de la procedència

• 2000 m2 vial refinat en capa
de subbase
• 3 Mostres aleatòries

• Acceptació de la
procedència del material de
base granular

• De la procedència (instal·lació o
producció d’àrids de la planta o central
de fabricació)

• Acceptació de la procedència

• 3 Mostres aleatòries

• Acceptació del projecte de mescla

• Mescla de grava-ciment

• Comprovació de la qualitat del material

• 300 m3 d’aportació de
material
• 1000 m3 d’aportació de
material

• Acceptació del projecte de
mescla o fórmula de treball
grava-ciment
• Extensió de la capa de base

Execució

• Humectació i compactació de la capa
de base

• Adormiment de la capa de base de
grava-ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)
Confirmació

Assaig

• Compactació de la capa de base

• 1500 m3 d’aportació de
material
• 300 m3 d’aportació de
material o fracció diària

• Resistència a compressió de bases de
grava-ciment

• 300 m3 capa de grava-ciment
col.locada

• Acceptació de la capa de base (no
necessària si el paviment definitiu es
col.loca immediatament després de la
base i s’hi prohibieix el tràfic)

• 2000 m2 de capa de base
refinada

Característiques a assajar
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Proctor modificat
1 Índex CBR
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Cares de fractura
• 3 Granulomètric
3 Límits atterberg
3 Equivalent de sorra
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Cares de fractura
1 Contingut de sulfats
3 Contingut terrossos d’argila
• 3 Proctor modificat

• 1 equivalent de sorra dels àrids
• 1 Granulomètric
1 Límits atterberg dels àrids
1 Proctor modificat
• 1 Qualitat ”Los Ángeles”
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
(en cas de grava-ciment 10 de
cada)
• 5 Resistència a compressió en
provetes fabricades en motlle

• Acceptació definitiva de
vorades i rigoles avans del
paviment definitiu
• Acceptació de l’acabat de
coronació de pous, embornals
i elements singulars
• Refinat definitiu capa de base
• Comprovació pendents transversals
• 5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”
(per al cas de tot-ú artificials)

2.7. PAVIMENTS – 2.7.2. Formigó de base de voravies
Fase de
control

Treballs inicials

Previ

Inspecció

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• = Acceptació de l’esplanada

• = Acceptació de l’esplanada

• Anivellació i acabat del formigó

• Control geomètric

• 20 m de base de voravia
acabada

• Gruix de la capa
Pendent transversal
Cotes referides a la coronació de
vorada i a la coronació de tapes i
cèrcols de tronetes
Amplada voravia

• D’execució del formigó de voravia

• 50 m3 o fracció diària de
formigó col.locat

• 4 Resistència a compressió
1 Consistència

• Acceptació de la coronació
del terraplè de voravia
• Acceptació de la disposició
final de les tronetes i elements
singulars de voravia (control
de cotes superiors)
• Definició situació dels
escossells
• Definició de les condicions
d’execució
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes
Execució

Confirmació

• = Control geomètric de la fase
d’Execució

2.7. PAVIMENTS – 2.7.3. Paviments mescles asfàltiques / 2.7.4. Paviments de formigó
Fase de
control
Previ

Treballs inicials
• Acceptació de la capa de
base
• Acceptació de la
procedència del material de
mescles asfàltiques

Inspecció
• = Fase de Confirmació de la Base de
Calçada
• Instal.lacions de procedència

• Acceptació del projecte de
mescla asfàltica o fórmula de
treball
• Acceptació de la dosificació
del formigó (acceptació dels
àrids)

Execució

Confirmació

• Acceptació regs d’imprimació
en paviments de mescles
asfàltiques
• Acceptació de la maquinària
d’estesa i compactació de
mescles asfàltiques

• Paviments d’aglomerat
asfàltic
• Paviments de formigó

• Execució dels paviments de mescles
asfàltiques.
- Guarit reg d’imprimació
- Comprovació temperatura mescla
- Gruix
- Control de cotes
- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació
embornals)
- Regs d’adherència

Assaig

Unitat de mostreig

Característiques a assajar

• = Fase de Confirmació de la Base de
Calçada
• Acceptació de la procedència del
material de mescles asfàltiques

• = Fase de Confirmació de la
Base de Calçada
• 3 Mostres aleatòries d’àrids

• Tram de prova de paviments de
formigó

• Tram de prova

• Dosificació
Resistència a flexo-tracció
Resistència a compressió
Execució de juntes
Condicions de l’assecament

• Execució dels paviments de mescles
asfàltiques

• 1000 Tn de mescla
col.locada

• 1 Granulomètric (àrids i filler)
1 Granulomètric (barreja àrids)
1 Límits atterberg (mescla àrids)
1 Equivalent de sorra (mescla
fabricada després extret el lligant)

• 500 Tn de mescla col.locada
o fracció diària

• 1 Marshall
3 Provetes (Densitat, Estabilitat,
Deformació)
2 Contingut de lligant

• Execució dels paviments de formigó

• 50 m3 de formigó col.locat

• Resistència a flexo-tracció
1 Consistència

• Confirmació paviments d’aglomerat
asfàltic
• Confirmació paviments de formigó

• 100 m vial acabat

• 5 Testimonis gruix amb
determinació de la densitat
• 5 Testimonis gruix
5 Testimonis resistència flexotracció

• 3 Granulomètric
1 Qualitat ”Los Ángeles”
1 Coeficient de puliment accelerat
(capa de trànsit)
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)
1 Adhesivitat
1 Friabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja
d’àrids en sec
1 Marshall
1 Immersió-compressió
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Plec de condicions generals
Capítol I. Condicions d'indole facultativa
Art. 1er.
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que hi haurà una taula o un tauler sobre
el que puguin estendre’s els plànols. En aquesta oficina, el contractista hi tindrà sempre una
còpia de tots els documents del projecte, facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra
(DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es refereix l'Art. 4art.
Art. 2on.
El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant la jornada
legal de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en les visites a l'obra,
subministrant les dades precises.
Art. 3er.
Es obligació de la contracta, l'executar quan sigui necessari per la bona construcció i
aspecte de l'obra, encara que no estigui estipulat als plecs de condicions, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DFO, dins de les possibilitats
dels pressupostos.
Art. 4art.
El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO, un llibre d'ordres, que servirà per
comunicar les ordres que es cregui oportú donar al Contractista per a que adopti les
mesures precises, per a subsanar o corregir les possibles deficiències constructives que hagi
observat i, en suma, totes les que jutgi indispensables per a que els treballs es duguin a
terme d'acord amb els documents del projecte.
Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'enterat, subscrit amb la firma del
contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una copia de l’ordre, quedarà en mans de la
DFO.
El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té
l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb l'establert al Plec de Condicions de
l'Edificació, no suposa cap eximent ni atenuació, per a les responsabilitats inherents al
contractista.
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Pel que fa a les normes a tenir en compte en matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals, s’atindrà el contractista i subcontractistes a allò que estableixen la llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a traves del RD
1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Art. 5è.
El contractista començarà les obres en el terme marcat en el "Plec Particular de Condicions
Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant-les en la forma necessària per a que dins dels
períodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres corresponents, i que
l'execució es porti a terme dins del termini exigit pel contracte.
Obligatòriament i per escrit, haurà el contractista de notificar a la DFO, el començament
dels treballs abans de transcórrer vint-i-quatre hores d'aquest començament.
Art. 6è.
La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu.
Art. 7è.
Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la
contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament aprovades i a les
ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al
contractista.
Art. 8è.
El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la memòria
constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials, realitzarà els treballs
contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. Es cas de no quedar definides aquestes,
en tindran en compte o bé les que estableix el plec de condicions de l’ITEC o bé el Plec de
Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960.
Per això, i fins que es produeixi la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és l’únic
responsable de l'execució dels treballs que han contractat i de les manques i defectes que en
aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficiència en qualitat dels
materials emprats, sense que pugui servir-li d'excusa el fet de que la DFO no l'hagi fet
adonar del particular.
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Com a conseqüència de l'expressat, quan la DFO, s'adoni de vicis o defectes existents als
treballs executats o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixin les
condicions preceptuades, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això, a expenses de la contracta.
Art. 9è.
Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis amagats de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la
recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconèixer els treballs
que suposi defectuosos i que seran a càrrec de la contracta.
Art. 10è.
No es permetrà la colꞏlocació dels materials i dels aparells, sense que abans siguin
examinats i acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 8. A tal efecte
el contractista, presentarà les mostres i models necessaris.
Art. 11è.
Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no compleixin les
condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els substitueixi per
uns altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest plec, o, mancant aquests, a
les ordres de la DFO.
Art. 12è.
Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del
propietari o la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu
representant. Del resultat de la recepció, s’estendrà una acta per triplicat, signada pels tres
assistents legals indicats. Si les obres es troben en bon estat i han estat executades atenintse a les condicions establertes, es consideraran rebudes provisionalment, iniciant-se en
aquesta data el termini de garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, vigents a
l'obra. Mancant aquell, es considerarà un terme de tres mesos.
Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i
s'especificaran en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha d'assenyalar
al contractista per adobar els defectes observats, fixant-li un termini per reparar-los,
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expirant el qual, s'efectuarà un reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir un
altre cop a la recepció provisional de l'obra.
Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de
fiança a no ser que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini.
Art. 13è.
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva per part de
la DFO, amb assistència del contractista o en el seu cas del seu representant legal.
Art. 14è.
Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes
formalitats que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat
d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament i quedarà el contractista alliberat
de tota responsabilitat legal derivada de la possibles existència de vicis amagats. En cas
contrari, es procedirà de la mateixa manera que la preceptuada per a la recepció
provisional, sense que el contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte
d'ampliació del termini de garantia, i essent obligació seva, de fer-se càrrec de les despeses
de conservació fins que l'obra hagi estat recepcionada definitivament.
Art. 15è.
A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa de l’Obra
(DFO), expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i
vigilància dels treballs que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà dels seus representants
tècnics, això amb l'autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, entenent també tot allò
no previst específicament al "Plec de Condicions de l'Edificació", sobre les persones i coses
situades a l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis o obres
annexes es portin a terme.
Capítol II. Condicions d'indole econòmica
Art. 16è.
El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que s'hagin realitzat
d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la construcció
projectada i contractada.
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Art. 17è.
A cada una de les èpoques o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions
particulars que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació de les obres
executades durant els termes prevists. L'executat pel contractista a les condicions
preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de la mesura general cúbica, superficial,
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, pels preus assenyalats al
pressupost per a cada una d'elles, atenint-se a l'establert a l’article 8 d’aquests plecs
respecte a millores o substitució de materials i a les obres accessòries i especials, etc.
Art. 18è.
Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament establerts, i el seu
import, correspondrà al de les certificacions d'obra expresses per la DFO, en virtut de les
quals es verifiquen aquelles.
Capítol III. Condicions d'índole legal
Art. 19è.
El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes al
contracte i als documents que composen el projecte. Com a conseqüència, vindrà obligat a
l'enderrocament i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que pugui servir d'excusa
que la DFO hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut
pagades les liquidacions parcials.
Art. 20è.
Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a l'obra o
obres executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva,
l'enderrocament de les que sigui necessari, per a reconèixer les que suposi defectuoses.
Art. 21è.
El contractista està obligat d'adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents
perceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants,
no solament en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra i en general a tot allò
que estableixen la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en
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obres de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
Art. 22è.
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que s'ha de fer
en el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es
realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions particulars del
projecte no s'estipuli el contrari. Malgrat tot, el contractista haurà de ser reintegrat de
l'import de tots aquells conceptes que la DFO consideri just fer-ho.
Capítol IV. Condicions tècniques
Els diferents materials i obres que s'ha d'executar, s'adaptaran a les prescripcions contingudes en
el Plec de Condicions General de l’Estat.
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Plec de condicions generals
A - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
1. Disposicions generals


Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica
al «Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» ,
així com el que s'indica a tota la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la
Memòria Descriptiva del projecte.



Tot allò que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions
tècniques particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb les instruccions
citades i les condicions generals de la bona construcció, contingudes en les Normes
Tecnològiques de l'Edificació.



Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap
més, s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de
prescripcions tècniques particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals.



Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels documents
del projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas.



El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció
que figuri al projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització
expressa. Qualsevol despesa addicional que comporti l'incompliment d'aquesta clàusula,
serà imputable únicament al Contractista.



Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de
condicions, solꞏliciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a
aquesta, haurà de tenir preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l'obra que
correspongui a un ritme de treball normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el
normal, o bé a petició d'una de les parts, s'establirà una programació de les inspeccions
obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra.



Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser solꞏlicitats a la
Direcció, amb antelació suficient, segons la importància del tema.
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2. Obligacions del contractista


El Contractista designarà el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les
clàusules 5 i 6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació
d'obres de l'Estat.



En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les
clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El
Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre
en la licitació. El personal del Contractista colꞏlaborarà amb el Director i la Direcció, per al
normal compliment de les seves funcions.



Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui
necessari par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament
expressat en el Plec de Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu
esperit i recta interpretació, sigui ordenat per la Direcció.



Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitant la seva inspecció i en el seu
cas la presa de mostres o anàlisi.



El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap
reclamació al respecte.



L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a l'obra a càrrec
seu o retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el
termini que fixi la Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon
termini i de complir-se serà motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels
perjudicis causats i els defectes es repararan, fins i tot quan ja haguessin estat incloses en
les unitat d'obra en certificacions abonades.



El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es,
prèviament, autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest
treball es començarà pels preus del contracte.
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3. Replanteig de les obres


El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar,
també sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a
l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris
per a aquest treballs, seran a càrrec del Contractista.

4. Obres provisionals


El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i
accessos provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb
el tràfic general i amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el
Projecte o en les instruccions que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present
Plec, com si fossin obres definitives.



Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu
figurin en el Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte.



Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les
obres, a judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a
conveniència del Contractista, no seran d'abonament.



Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals,
etc.., necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials al obra,
o per a accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions
de circulació.



La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantellament de totes les instalꞏlacions
provisionals, quan finalitzi l'obra.



En les instalꞏlacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària,
formigoneres, ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductes de corrent,
d'un interruptor diferencial segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i
s’instalꞏlaran les preses necessàries.
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5. Desviament de serveis


Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què
es disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instalꞏlacions afectades per l'obra, considerar la
millor manera d'executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en
últim cas, consideri necessari de modificar.



Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista solꞏlicitarà de l'Empresa o
Organisme corresponent, la modificació de les instalꞏlacions que calgui. Aquestes
operacions es pagaran mitjançant factura.



Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
colꞏlaboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari.

6. Abocadors


La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran
a càrrec del Contractista.



Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni
l'omissió, de l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per alꞏlegar
modificació del preu unitari o alꞏlegar que la unitat d'obra corresponent no inclou
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals
es fixi que la unitat inclou aquest transport.



Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran
motiu de sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte.



Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material
obtingut de l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens,
rebliments, etc i la Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el
Contractista no tindrà dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació,
ni increment del preu del contracte per haver d'emprar material procedent de préstecs.
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El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcelꞏles amb la
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses
d'aquesta estesa i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als
preus unitaris.

7. Conservació


S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats,
manteniment, reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a
totes les obres executades sota el mateix contracte.



A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que disposa la clàusula 22 del
«Plec de Clàusulas Administrativas Generals».



El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny
fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a
càrrec del Contractista.



Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les
assegurances que siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances
contra incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen
incloses en el concepte de vigilància a compte del Contractista.

8. Mesures d’ordre i seguretat


El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la
bona marxa dels treballs.
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En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres
de tots els accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les
responsabilitats annexes al compliment de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener
de 1900 i les disposicions posterior. Serà obligació del constructor la contractació de
l'assegurança contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus obres, amb la «Caja
Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del «Ministerio de
Trabajo», del dia 18 de juny de 1942.

9. Enderrocs


Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que
obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne
l'execució.



La seva execució inclou les operacions següents:
- enderroc o excavació dels materials.
- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu.



Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes
operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs
d’emmagatzematge i forma de transport, tot això amb el vist-i-plau de la Direcció
Facultativa de l'obra.



Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i
transport a l'abocador, o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs,
materials i operacions necessàries per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres.
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La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així
com els increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència
d'elements enterrats de qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta
econòmica, les haurà valorat, encara que no consti específicament en cap document de
projecte. Queden excloses aquest criteri les línies elèctriques o telefòniques, aèries o
enterrades.



El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini.



Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués
enderrocat, l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que
la primitiva. Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error
imputable, segons la Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són
imputables a errors del Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec.

10. Interpretació de documents


La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El
Contractista està obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte
en qualsevol moment de l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no
respongui a la seva interpretació del projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà
enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista.

11. Mostres i assaigs


El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i
equips a utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres
necessàries, estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les
mostres, els materials utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà
canviar-los sense prèvia autorització per escrit de la Direcció.



De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó
per analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció.
El cost dels assaig de formigons i acers serà a càrrec de l'empresa.
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La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional.

12. Responsabilitats


Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a
risc i ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per
causa de pèrdua, avaria o perjudicis.



El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes
atmosfèrics, inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En aquest
paràgraf estan inclosos els materials i béns subministrats pel propietari.



El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats:
A) Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del
seu personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin.
B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de
les lleis socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el
Treball, quan al personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta
obra.
C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la
correcte operació dels mètodes de treball.
D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o
d'altres organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests.

13. Criteris generals d’ambient i abonament


Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos
criteris aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a
circumstàncies previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al
Contractista.

Toni Bosch Miquel.
Arquitecte colꞏlegiat 23451.6 CoAC

Gemma d'Arquitectura SL
Carrer Ferrer i Busquets, 3, local 2. Mollerussa 25230
Telf-fax 973 71 18 41 608 58 74 01
tonibosch@coac.net
14 01 2022

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS



AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon
d'extracció, etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials
usats en l'execució de la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, ferratges, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tot tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i
els costos indirectes.



La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que
figura en els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es
exhaustiva, sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la
unitat d'obra, per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat, i conseqüentment, es
consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

14. Subcontractista


El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la
subcontractació de qualsevol part de l'obra.



Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no
semblin idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el
Contractista.



L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El
Contractista serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades.



Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i sotmissió al
present Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el
compliment d'aquesta clàusula.



Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva instalꞏlació durant
dotze mesos comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les
reposicions, substitucions, etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri
de les responsabilitats legals.
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15. Permisos


L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la
instalꞏlació, així com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció
dels mateixos a organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el
moment del lliurament de l'obra, totes les instalꞏlacions estaran perfectament legalitzades.

16. Proves


Es desenvoluparan les proves indicades en Especificacions Tècniques.



L’instalꞏlador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instalꞏlació està en condicions
d'efectuar les proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi
lliurat els plànols definitius.



La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència
de persones responsables de l’instalꞏlador.



En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per
efectuar novament les proves, quant l’instalꞏlador consideri que pugui tenir resoltes les
anomalies observades i corregits els plànols no concordats.



Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de
la Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per
les revisions següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista.
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B - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS



Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i
amidament de les partides d'obra del projecte.



Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i
qualsevol altre document del projecte.



Per a cada capítol es dona:
Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria
d'execució.
Condicions: Que determinen el preu, prèvies a l'execució, d'execució i acabat.
Amidament i abonament: Unitat i criteris d'amidament sobre els que s'han donat
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Plec de condicions de seguretat
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de
lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.
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CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció
plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
- cotó o punt:

feines lleugeres

- cuir:

manipulació en general

- làtex rugós:

manipulació de peces que tallin

- lona:

manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
núm. 211 de 02-11-75.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de
la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
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- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni colꞏlectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.
SISTEMES DE PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
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TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. La tanca ha
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb
la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.
CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.
Mollerussa, 14 de gener de 2022

Toni Bosch Miquel, arquitecte
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARCTICULARS

Plec de condicions tècniques
ADE010b EXCAVACIÓ DE RASES PER INSTAL·LACIONS FINS A UNA PROFUNDITAT DE 2 M, EN TERRA D'AR…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
Plaça i equipaments esportius
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bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
Plaça i equipaments esportius

Pàgina 2

Plec de condicions tècniques
IUB025 LÍNIA SUBTERRÀNIA DE DISTRIBUCIÓ DE BAIXA TENSIÓ EN CANALITZACIÓ ENTUBADA SOTA VOR…
PLEC DE CONDICIONS

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,
disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
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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 2°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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
IUL010 PAL DE FUSTA DE PI DE PRIMERA QUALITAT, DE 7 M D'ALTURA, 22 CM DE DIÀMETRE A LA BASE I …
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pals de suport de línies elèctriques, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de
formigó.
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- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó.
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Encastat en el terra:
- Hissat, col·locació i anivellació del pal
- Ataconar amb terra del pou
- Fixat a una base de formigó:
- Formigonament del dau de formigó
- Hissat, col·locació i nivellació del pal
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixat sòlidament a la base.
En el cas d'instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser
l'indicat a l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT.
La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal
manera que el pal resti separat 15 cm de terra com a mínim.
Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas que
ho determini la DF.
Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar els
esforços que aquests puguin transmetre.
Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m.
Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m,
essent H l'alçària del pal en metres.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
PAL D'ACER:
La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la
indicada al projecte.
Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions
fixades en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de fer per mitjà d'un terminal
premsat al cable.
COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ:
La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera
pendent per tal de facilitar l'evacuació de l'aigua.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

PALS DE FUSTA:
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad.
PALS DE FORMIGÓ ARMAT:
UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos.
ASC010 COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT, SENSE ARQUETES, MITJAN…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
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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 les 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 freàtic 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 desguàs. 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
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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 pèrdues 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 norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras
5.2-IC: Drenaje superficial
ADR010 REBLERT ENVOLTANT I PRINCIPAL DE RASES PER INSTAL·LACIONS, AMB SORRA DE 0 A 5 MM D…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària
amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens:
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a
la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst
d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre 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
Plaça i equipaments esportius

Pàgina 6

Plec de condicions tècniques
tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi
secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni
danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per
pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys,
cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent,
s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del 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)
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* 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.
ASA012 PERICÓ DE PAS SOTERRADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DIMENSIONS INTERIORS 60X60X6…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a
tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament
per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ADP010 TERRAPLENAMENT PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ, MITJANÇANT L'ESTESA EN TONGADES D'E…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir
una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei
Plaça i equipaments esportius
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previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior
del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han
de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau,
amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de
l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels
equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la
rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot
l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny
circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
Plaça i equipaments esportius
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En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el
treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat
inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
IUP050 CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ DEL CABLEJAT D'ENLLUMENAT PÚBLIC.
PLEC DE CONDICIONS

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,
disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

com

és

ara

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
Plaça i equipaments esportius
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d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
IUP060 CABLEJAT PER A XARXA SUBTERRÀNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col.locació de 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.
S'han considerat els tipus 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.
- 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 RZ1K
(AS).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió,
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels
fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir
després de la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Plaça i equipaments esportius
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Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:

± 10 mm

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada
al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en
treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments
ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

IUP010 PRESA DE TERRA D'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB PICA.
PLEC DE CONDICIONS

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, es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Plaça i equipaments esportius
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Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
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,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

IUP030 CONDUCTOR NU DE TERRA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids,
o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim
mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors,
interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes
mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

al

parament

o

sostre,

o

bé

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb
terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable
en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l
de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por
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aprueba

el

Reglamento

ADL005 ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. COMPRÈN ELS TREBALLS NEC…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
Plaça i equipaments esportius
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- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per mètodes arqueològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació per mètodes arqueològics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació
i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents,
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el
sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap
tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa
terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha
de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
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- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a
fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
ADD010 DESMUNT EN TERRA, PER DONAR AL TERRENY LA RASANT D'EXPLANACIÓ PREVISTA, FENT SER…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per mètodes arqueològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
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- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació per mètodes arqueològics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament
de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació
i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents,
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el
sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap
tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa
terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha
de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
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- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a
fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
ACR050 COMPACTACIÓ D'ESPLANADA A CEL OBERT, AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A ASSOLIR UNA DE…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir
una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei
previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior
del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han
de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
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El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau,
amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de
l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels
equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la
rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot
l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions
exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny
circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el
treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat
inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui
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seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que
l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
ASD010 RASA DRENANT AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,50%, PER A CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNI…
PLEC DE CONDICIONS

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,
disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
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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 2°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.
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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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
ASA010c PERICÓ DE PAS, REGISTRABLE, D'OBRA DE FÀBRICA, DE DIMENSIONS INTERIORS 130X130X110 …
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la
col.locació dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat
interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament,
on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de
dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la
conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb
morter, recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de
la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres
defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat
ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb
morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que
els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
GTA020 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIÓ DELS PRODUCTES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ DE QUA…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la
càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins
de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la
classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s'ha abocat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
GTB020 CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE TERRES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN ABOCA…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la
càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins
de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb
residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat,
d'acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la
classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada
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tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge
d'aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com
ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara
fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment
perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de
recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
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regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.
ADE010c EXCAVACIÓ DE RASES PER FONAMENTACIONS FINS A UNA PROFUNDITAT DE 2 M, EN TERRA D'…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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moment en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
UNM020 MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES DE SUPERFÍCIE PLANA, AMB PUNTERA I TALÓ, DE FORMIGÓ AR…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
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.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
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) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10
de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
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.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició
de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja
abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina
epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en
contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
UFR010b FERM RÍGID PER A TRÀFIC PESAT T41 SOBRE ESPLANADA E1, COMPOST DE CAPA GRANULAR …
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PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb
lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura
superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu
defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar
amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex
10 de la norma EHE.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial
taula 550.3 del PG 3/75 modificat
Resistència a flexotracció als 28
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada:

IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la
per ORDEN FOM 891/2004.
dies (UNE-EN 12390):

- 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que
en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni
pèrdues de resistència.
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.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les
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precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les
indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment
la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar
la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del
formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici
d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i
contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del
personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats
per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la
franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de
l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les
instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més
proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del
formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha
de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una
aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar
el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum
natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una
denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la
comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del
paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació,
s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats
acoblats a les mateixes.
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Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats,
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a
que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als
acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius
sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja
de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3
dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el
cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades
amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim
de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una
llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de
la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui
necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
* 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.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
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.
CHH020 FORMIGÓ EN MASSA.
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
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Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge
Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
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.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
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) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10
de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

en

la

direcció

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
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.
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició
de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja
abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del
junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina
epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense
que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en
contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
ILCOL01 COLUMNA CILÍNDRICA PROJECTORS 10M
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de
formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre
dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de
planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a
cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
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- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
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 situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per
la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb
una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt
central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la
pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció
del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

SUPORTS VERTICALS:
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.
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ILLLUM01 PROJECTOR CIRCULAR 100W
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de
forma circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a
500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins
a 1500 W.
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels
cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera
que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant
pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs
i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que
necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir
el seu pendent.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
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'element.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat
la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci
amb un drap net i sec.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les
directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar
amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la
brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga
(excepto
lámparas
fluorescentes
tubulares).
Prescripciones
de
funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias
fijas de uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares.
Luminarias empotradas.

Sección

2:

MEE010b ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA, MITJANÇANT L'ESTESA EN TONGADES DE MATERIAL SELECCI…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estabilització "in situ" d'esplanades mitjançant l'addició al terreny de materials
aglomerants.
S'han considerat les estabilitzacions amb les addicions següents:
- Estabilització amb calç
- Estabilització amb ciment
Tipus de sòls estabilitzats in situ segons les seves característiques finals:
- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST3: estabilitzat amb ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Escarificació del terreny
- Humectació o desecació del terreny
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-

Distribució de l'additiu
Mescla del sòl amb l'additiu
Compactació de la mescla
Acabat de la superfície
Execució de junts

CONDICIONS GENERALS:
El terreny a estabilitzar no pot tenir matèria orgànica, sulfats, sulfurs, fosfats,
nitrats, clorurs ni d'altres compostos químics que es troben en quantitats
perjudicials.
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar, segons UNE 103204:
- S-EST1: < 2 %
- S-EST2, S-EST3: < 1 %
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat en SO3, segons UNE
103201: < 1 %
El sòl estabilitzat in situ ha de complir les següents especificacions:
- Contingut de calç o de ciment, respecte del pes del sòl sec:
- S-EST1: >= 2 %
- S-EST2, S-EST3: >= 3 %
- Compressió simple a 7 dies, segons NLT-305:
- S-EST3: >= 1,5 MPa
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501:
- S-EST1: >= 95 %
- S-EST2: >= 97 %
- S-EST3: >= 98 %
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense
segregacions ni ondulacions i amb els pendents adequats.
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la
taula 512.7 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant:
- Fons de desmunt i nuclis de terraplè: ± 30 mm
- Esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC: + 0, - 20 mm
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
La classe resistent del ciment ha de ser la 22,5 N o la 32,5 N per a ciments
especials tipus ESP-VI-1 i la 32,5 N per als ciments comuns.
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions
que no s'hagin fet a fàbrica.
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment:
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103: >= 40 (S-EST2, S-EST3)
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104: >= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3)
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:
S'ha d'utilitzar calç aèria CL-90.
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment:
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104:
- S-EST1: >= 12
- S-EST2: >= 12 i <= 40
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se
gelades
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent
fort.
Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de l'obra.
S'ha d'escarificar tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat
necessària per a obtenir el gruix d'estabilització indicat als plànols.
El sòl per a estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del
100 % al sedàs 25 mm de la UNE-EN 933-2 i del 80 % en estabilitzacions per a obtenir
S-EST3 i S-EST2 i del 60 % en estabilitzacions S-EST1, referit al sedàs 4 mm de la
UNE-EN 933-2. S'entèn com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a
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l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material
dessecat i esmicolat
El sòl disgregat no ha de tenir grumolls més grans de 80 mm.
S'ha d'humitejar o dessecar el sòl fins a aconseguir
el grau de disgregació
establert i que la barreja amb la calç o el ciment sigui total i uniforme.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que
deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones
amb excés d'humitat.
La dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla
de materials secs.
L'additiu s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics, amb la
dosificació establerta aprovada per la DF i en forma de beurada.
En obres petites o quan sigui convenient per l'excés d'humitat del sòl, la
distribució de l'additiu es podrà fer en sec.
En llocs no accessibles als equips mecànics es podrà fer la distribució manual de
l'additiu.
La mescla de l'additiu i la terra s'ha de continuar fins aconseguir un color uniforme
i l'absència de grumolls de l'additiu.
La mescla s'ha d'acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l'aplicació de
l'additiu.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix
i el seu grau d'humitat ha de ser el corresponent al de l'òptima del assaig Proctor
Modificat amb les toleràncies admeses.
S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a
l'apartat anterior.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa,
s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de
la resta de la capa.
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la mateixa.
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada amb
motoanivelladora.
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà
d'aplicar un reg de cura, d'acord amb l'establert al seu plec de condicions.
Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament
d'esplanades. En aquests casos, s'haurà de mantenir la superfície humida durant un
termini de 3 a 7 dies des del seu acabament.
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la unitat
d'obra, el sòl estabilitzat s'haurà de protegir d'acord amb les instruccions de la
DF.
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de mitja hora sense procedir a l'inici
de la compactació.
L'acabat ha de concloure dintre del termini de treballabilitat de la mescla.
S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu
s'interrompi un temps superior al de treballabilitat.
En capes de coronament per a la formació d'esplanades de categoria E1, E2 i E3,
segons 6.1 IC Secciones de firme, s'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant
els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant els 7 dies, a no ser
que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de
cura per mitjà d'una capa de granulat, que s'ha de retirar completament mitjançant
escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra a sobre de la capa tractada.
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i mescla de la calç es podrà
fer en dues etapes.
S'ha de deixar curar la mescla entre ambdues operacions entre 24 i 48.
Es podrà autoritzar la posada en obra de la següent capa de ferm immediatament
desprès d'acabada la superfície, quan la compactació s'hagi fet amb corrons de pes
superior a 25 tones i prèvia autorització de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar
obertura al trànsit.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/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.
MPO020b PAVIMENT TERRENC PER A VIANANTS, DE 15 CM DE GRUIX, REALITZAT AMB SORRA CALCÀRIA,…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- 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
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
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).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el
teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: <
15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE
7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la
norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de
compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la
humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la
contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de
la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera
necessari.
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 d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
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.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan
puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del
100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de
disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge
a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent
fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la
maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de
treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en
aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la
mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que
deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones
amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme
i la absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva
compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la
fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de
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l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu
espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant
cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir
la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació
s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest
temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa,
s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de
la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical,
tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3
hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts
longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a
franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del
termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha
de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les
operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat,
i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i
establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o
terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament
mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa
tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa
estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les
instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi
per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
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)
MEE010 ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA, MITJANÇANT L'ESTESA EN TONGADES DE MATERIAL SELECCIO…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estabilització "in situ" d'esplanades mitjançant l'addició al terreny de materials
aglomerants.
S'han considerat les estabilitzacions amb les addicions següents:
- Estabilització amb calç
- Estabilització amb ciment
Tipus de sòls estabilitzats in situ segons les seves característiques finals:
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- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST3: estabilitzat amb ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Escarificació del terreny
- Humectació o desecació del terreny
- Distribució de l'additiu
- Mescla del sòl amb l'additiu
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
CONDICIONS GENERALS:
El terreny a estabilitzar no pot tenir matèria orgànica, sulfats, sulfurs, fosfats,
nitrats, clorurs ni d'altres compostos químics que es troben en quantitats
perjudicials.
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar, segons UNE 103204:
- S-EST1: < 2 %
- S-EST2, S-EST3: < 1 %
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat en SO3, segons UNE
103201: < 1 %
El sòl estabilitzat in situ ha de complir les següents especificacions:
- Contingut de calç o de ciment, respecte del pes del sòl sec:
- S-EST1: >= 2 %
- S-EST2, S-EST3: >= 3 %
- Compressió simple a 7 dies, segons NLT-305:
- S-EST3: >= 1,5 MPa
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501:
- S-EST1: >= 95 %
- S-EST2: >= 97 %
- S-EST3: >= 98 %
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense
segregacions ni ondulacions i amb els pendents adequats.
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la
taula 512.7 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Toleràncies d'execució:
- Rasant:
- Fons de desmunt i nuclis de terraplè: ± 30 mm
- Esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC: + 0, - 20 mm
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
La classe resistent del ciment ha de ser la 22,5 N o la 32,5 N per a ciments
especials tipus ESP-VI-1 i la 32,5 N per als ciments comuns.
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions
que no s'hagin fet a fàbrica.
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment:
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103: >= 40 (S-EST2, S-EST3)
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104: >= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3)
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:
S'ha d'utilitzar calç aèria CL-90.
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment:
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104:
- S-EST1: >= 12
- S-EST2: >= 12 i <= 40
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs:
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se
gelades
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent
fort.
Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les
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tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de l'obra.
S'ha d'escarificar tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat
necessària per a obtenir el gruix d'estabilització indicat als plànols.
El sòl per a estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del
100 % al sedàs 25 mm de la UNE-EN 933-2 i del 80 % en estabilitzacions per a obtenir
S-EST3 i S-EST2 i del 60 % en estabilitzacions S-EST1, referit al sedàs 4 mm de la
UNE-EN 933-2. S'entèn com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a
l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material
dessecat i esmicolat
El sòl disgregat no ha de tenir grumolls més grans de 80 mm.
S'ha d'humitejar o dessecar el sòl fins a aconseguir
el grau de disgregació
establert i que la barreja amb la calç o el ciment sigui total i uniforme.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que
deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones
amb excés d'humitat.
La dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla
de materials secs.
L'additiu s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics, amb la
dosificació establerta aprovada per la DF i en forma de beurada.
En obres petites o quan sigui convenient per l'excés d'humitat del sòl, la
distribució de l'additiu es podrà fer en sec.
En llocs no accessibles als equips mecànics es podrà fer la distribució manual de
l'additiu.
La mescla de l'additiu i la terra s'ha de continuar fins aconseguir un color uniforme
i l'absència de grumolls de l'additiu.
La mescla s'ha d'acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l'aplicació de
l'additiu.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix
i el seu grau d'humitat ha de ser el corresponent al de l'òptima del assaig Proctor
Modificat amb les toleràncies admeses.
S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a
l'apartat anterior.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa,
s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de
la resta de la capa.
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la mateixa.
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada amb
motoanivelladora.
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà
d'aplicar un reg de cura, d'acord amb l'establert al seu plec de condicions.
Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament
d'esplanades. En aquests casos, s'haurà de mantenir la superfície humida durant un
termini de 3 a 7 dies des del seu acabament.
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la unitat
d'obra, el sòl estabilitzat s'haurà de protegir d'acord amb les instruccions de la
DF.
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de mitja hora sense procedir a l'inici
de la compactació.
L'acabat ha de concloure dintre del termini de treballabilitat de la mescla.
S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu
s'interrompi un temps superior al de treballabilitat.
En capes de coronament per a la formació d'esplanades de categoria E1, E2 i E3,
segons 6.1 IC Secciones de firme, s'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant
els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant els 7 dies, a no ser
que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de
cura per mitjà d'una capa de granulat, que s'ha de retirar completament mitjançant
escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra a sobre de la capa tractada.
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i mescla de la calç es podrà
fer en dues etapes.
S'ha de deixar curar la mescla entre ambdues operacions entre 24 i 48.
Es podrà autoritzar la posada en obra de la següent capa de ferm immediatament
desprès d'acabada la superfície, quan la compactació s'hagi fet amb corrons de pes
superior a 25 tones i prèvia autorització de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar
obertura al trànsit.
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.
MPO020 PAVIMENT TERRENC PER A VIANANTS, DE 15 CM DE GRUIX, REALITZAT AMB SORRA CALCÀRIA, …
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- 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
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
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).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el
teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: <
15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE
7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
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- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la
norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de
compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la
humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la
contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de
la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera
necessari.
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 d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no
inferior a 1/3 del de l'element compactador.
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.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior
han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima
de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan
puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del
100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de
disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge
a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent
fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la
maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de
treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en
aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la
mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que
deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones
amb excés d'humitat.
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La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme
i la absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva
compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la
fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de
l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu
espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant
cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir
la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació
s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest
temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa,
s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de
la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical,
tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3
hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts
longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a
franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del
termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha
de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva
terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les
operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat,
i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i
establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o
terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament
mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa
tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa
estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les
instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi
per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
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)
ADE010d EXCAVACIÓ DE RASES PER FONAMENTACIONS FINS A UNA PROFUNDITAT DE 2 M, EN TERRA D'…
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PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments,
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata
tingui un recolzament homogeni.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

Plaça i equipaments esportius

Pàgina 48

Plec de condicions tècniques
UXB020 VORADA - RECTA - MC - A1 (20X14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, COL·LOCAT SOBRE BASE DE F…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per
damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre
el llit de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria
indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la
vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de
vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3
dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les
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especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
UFR010 FERM RÍGID PER A TRÀFIC PESAT T41 SOBRE ESPLANADA E1, COMPOST DE CAPA GRANULAR D…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb
lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura
superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu
defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar
amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex
10 de la norma EHE.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial
taula 550.3 del PG 3/75 modificat
Resistència a flexotracció als 28
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada:
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que
en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni
pèrdues de resistència.
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.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les
indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment
la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat
aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar
la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del
formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici
d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i
contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del
personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats
per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la
franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg
d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de
l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les
instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més
proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del
formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha
de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una
aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar
el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum
natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una
denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la
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comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del
paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació,
s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats
acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats,
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a
que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als
acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius
sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una
franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja
de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3
dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el
cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades
amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim
de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una
llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de
la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui
necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
* 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.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
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.
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UDR020 MARCAT I SENYALITZACIÓ DE PISTA DE FUTBOL SALA AMB PINTURA ACRÍLICA MAT VIA AIGUA.
PLEC DE CONDICIONS

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
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
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):
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

1,7

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 seu 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.
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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 prèviament 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 mitjançant 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
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 de secat.
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
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
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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 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
UDR020c MARCAT I SENYALITZACIÓ DE PISTA DE HOQUEI AMB PINTURA ACRÍLICA MAT VIA AIGUA.
PLEC DE CONDICIONS

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
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
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):
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

1,7

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 seu 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.
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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 prèviament 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 mitjançant 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
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 de secat.
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:
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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
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 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras
8.3.-IC: Señalización de Obras.
UVT010 CLOS DE PARCEL·LA FORMAT PER MALLA DE SIMPLE TORSIÓ, DE 40 MM DE PASSADA DE MALLA…
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la
reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser
l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de
ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions
mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el
procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que
quedi fixat definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar
els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver
ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels
Plaça i equipaments esportius

Pàgina 57

Plec de condicions tècniques
ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció
depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la
vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm
d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar
abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
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.
ILLUM02 PROJECTOR RECTANGULAR LED 200W
PLEC DE CONDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de
forma circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a
500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins
a 1500 W.
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal,
cargol i femelles.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels
cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera
que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant
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pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs
i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que
necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir
el seu pendent.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
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'element.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat
la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci
amb un drap net i sec.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les
directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar
amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la
brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga
(excepto
lámparas
fluorescentes
tubulares).
Prescripciones
de
funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias
fijas de uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
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UNE-EN 60598-2-2:1997
Luminarias empotradas.
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.

general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
 Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)
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vialitat
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”,
de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
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genèric d’instalꞏlacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable


Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini
públic hidràulic.
(BOE 06/06/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)



Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)



Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”



Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”



Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.
(BOP 20/11/2012).
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Hidrants d’incendi


Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament


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)



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)



Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àmb it m unic ipa l o sup ram un ic ip a l:


Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribució de gas canalitzat


Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos



Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.



Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.
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xarxes de distribució d’energia elèctrica
General


Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)



Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió


Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
NTP - LSMT

Línies aèries de mitjana tensió
Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió


Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas



Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
(BOE núm. 316 31/12/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
NTP - LSBT

Línies aèries de baixa tensió
Línies subterrànies de baixa tensió
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centres de Transformació


Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”
(BOE 09/06/2014)



Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)



Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT
NTP – CTR

Centres de transformació en edificis
Centres de transformació l’entorn rural

enllumenat públic


Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)



Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)



Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)



Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions


Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)



Especificacions tècniques de les Companyies
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

AMIDAMENTS

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat
Nº

U

Descripció

1.1

M³

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

enllumenat públic

soterrament línia elèctrica

xarxa de sanejament
pluvials coberta pavelló
residuals vestuaris i serveis

1.2

M

U

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2
2
1
4

42,000
22,000
8,000
0,800

0,300
0,300
0,300
0,800

0,800
0,800
0,800
1,200

20,160
10,560
1,920
3,072

Subtotal

35,712

35,712

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1

35,000

0,800

1,500

42,000
42,000

42,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1
1
1
2

50,000
10,000
20,000
6,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600
0,600

12,000
2,400
4,800
2,880
22,080

22,080

99,792
Total m³ :

99,792
99,792

Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per 3 cables
unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor d'alumini, de
95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de
160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de
5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre
tubs iguals, units entre si, amb la paret interior estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i
cinta de senyalització.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels tubs en
la rasa. Col·locació de la canalització per a telecomunicacions en la rasa. Estesa de cables. Col·locació de la
cinta de senyalització. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

soterrament línia elèctrica

1.3

Amidament

Uts.

Llargada

1

35,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

35,000
35,000

35,000

Total m :

35,000

Pal de fusta de pi de primera qualitat, de 7 m d'altura, 22 cm de diàmetre a la base i 11 cm de diàmetre en
cabdell, acabat creosotat, encastat directament en terra cohesiu. Fins i tot excavació amb mitjans mecànics,
ataconat amb pedra, reblert posterior amb terres de la pròpia excavació, transport i descàrrega. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Hissat
del pal. Col·locació i aplomat. Ataconat amb pedra. Reblert amb terres de la pròpia excavació. Eliminació de
restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Uts.

soterrament línia elèctrica

1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total U :

1,000

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat
Nº

U

Descripció

1.4

M

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

xarxa de sanejament
pluvials coberta pavelló
residuals vestuaris i serveis

1.5

M³

soterrament línia elèctrica

xarxa de sanejament
pluvials coberta pavelló
residuals vestuaris i serveis

U

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
1
2

50,000
10,000
20,000
6,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600
0,600

12,000
2,400
4,800
2,880

Subtotal

22,080

22,080

Total m :

22,080

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús
cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

enllumenat públic

1.6

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2
2
1
4

42,000
22,000
8,000
0,800

0,300
0,300
0,300
0,800

0,600
0,600
0,600
1,000

15,120
7,920
1,440
2,560

Subtotal

27,040

27,040

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1

35,000

0,800

0,600

16,800
16,800

16,800

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1
1
1
2

50,000
10,000
20,000
6,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400

8,000
1,600
3,200
1,920
14,720

14,720

58,560
Total m³ :

58,560
58,560

Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al
pas dels olors mefítics.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Uts.

xarxa de sanejament

1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total U :

1,000

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat
Nº

U

Descripció

Amidament

1.7

U

Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre.
Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en
l'interior del pou.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Uts.

xarxa de sanejament
pluvials coberta pavelló
residuals vestuaris i serveis

1.8

M³

reblert grades

1.9

1.10

M

M

Llargada

Amplada

Alçada

1
1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

Total U :

2,000

Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de
material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació amb
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació
de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats,
compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de
la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari,
podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat
mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No
seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de
un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst
en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció
addicional alguna.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
1

18,500
32,000
20,000

2,000
2,000
2,000

1,100
0,800
0,500

40,700
51,200
20,000

Subtotal

111,900

111,900

Total m³ :

111,900

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de
doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Uts.

Llargada

2
2
1

42,000
22,000
8,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

84,000
44,000
8,000
136,000

136,000

Total m :

136,000

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Uts.

Llargada

2
2
1

42,000
22,000
8,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

84,000
44,000
8,000
136,000

136,000

Total m :

136,000

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat
Nº

U

Descripció

Amidament

1.11

U

Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny, connectat a
pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig,
excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1.12

M

Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i
tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra
mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total U :

Uts.

Llargada

2
2
1

42,000
22,000
8,000

Amplada

Alçada

Parcial

4,000

Subtotal

84,000
44,000
8,000
136,000

136,000

Total m :

136,000

1.13

U

Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000
mm, amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 2 interruptors
diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula
fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1.14

Pa

Arranjament de l'entorn i accessos segons projecte específic

Total U :

1,000

Total pa :

1,000

2 Formació de plaça
Nº

U

Descripció

2.1

M³

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

sabates murs

pous columnes enllumenat

2.2

M³

sabates murs

murs

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
2
1
1
1

9,000
48,000
9,500
18,500
32,000
20,000

1,200
1,200
1,200
0,900
0,900
0,900

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

5,400
28,800
11,400
8,325
14,400
9,000

Subtotal

77,325

77,325

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4

0,800

0,800

1,200

3,072
3,072

3,072

80,397
Total m³ :

80,397
80,397

Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
1
2
1
1
1

9,000
48,000
9,500
18,500
32,000
20,000

1,200
1,200
1,200
0,900
0,900
0,900

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

5,400
28,800
11,400
8,325
14,400
9,000

Subtotal

77,325

77,325

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1
1
1
1
1
1
1

9,000
48,000
9,500
9,500
18,500
32,000
20,000

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

2,000
2,650
2,300
1,800
1,300
1,000
0,700

5,400
38,160
6,555
5,130
7,215
9,600
4,200
76,260

76,260

153,585
Total m³ :

153,585
153,585

2 Formació de plaça
Nº

U

Descripció

Amidament

2.3

M²

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per: capa granular de 20 cm
d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; capa de 20
cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <=
0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes
longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades
a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó
sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el
tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció de la
fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó de
ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del
formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm.
Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó
de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts.

esplanada plaça
grades

esplanada terrassa bar

2.4

M²

270
1
1
1
1
1
1

Uts.

Alçada

M²

U

Parcial

Subtotal

270,000
38,000
64,000
40,000
66,000
180,000
9,000

2,000
2,000
2,000
1,500
10,000
1,500

Llargada

Amplada

Alçada

290

667,000

667,000

Total m² :

667,000

Parcial

Subtotal

290,000
290,000

290,000

Total m² :

290,000

Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir
a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i
líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

escales àmbit plaça

2.6

19,000
32,000
20,000
44,000
18,000
6,000

Amplada

Cobriment decoratiu del terreny, transitable, amb gespa, realitzada mitjançant: execució d'una capa drenant de
grava de 15 cm de gruix i una capa d'anivellació de sorra de 4 cm de gruix; disposició de reixeta alveolar de
polietilè d'alta densitat estable als raigs UV, de 50x42x4,5 cm, color verd; reblert del 50% de les cel·les amb
abonament per a presembra de gespa i terra vegetal, distribució de les llavors i tapat amb humus.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de drenatge en una capa de grossor
uniforme. Estès del material d'anivellació en una capa de grossor uniforme. Disposició de les reixetes alveolars.
Abonat de fons i reblert amb terra vegetal. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

talús plaça

2.5

Llargada

Uts.

Llargada

Amplada

1
1
1

3,000
1,500
1,000

1,700
1,700
1,700

Alçada

Parcial

Subtotal

5,100
2,550
1,700
9,350

9,350

Total m² :

9,350

Banc, de 190x52x82 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Total U :

5,000

2 Formació de plaça
Nº

U

Descripció

Amidament

2.7

M³

Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

0,800

0,800

1,200

3,072

Subtotal

3,072

3,072

Total m³ :

3,072

2.8

U

Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9 projectors
a 3 nivells (a 500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies longitudinals a 120 º. Els projectors es fixen a la
columna mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR galvanitzat en calent. Perns d'ancoratge: M22 x
700 mm. Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).

2.9

U

Projector funcional circular. Perfecte per a il·luminació general d'espais
urbans i esportius. Cos i reflector a injecció d'alumini d'alta resistència. Tancament amb 6 clips d'acer inoxidable.
Fixació mitjançant una lira d'acer. Possibilitat d'inclinació variable de 0 a 90º. Potència de 100W a LED. Color negre
RAL9005 micro texturat.

Total U :

Total U :

4,000

12,000

3 Formació de parc infantil
Nº

U

Descripció

3.1

M³

Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior compactació fins a
arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall del material i humectació d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats,
compactats i acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

3.2

3.3

M²

U

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

0,5

15,000

13,000

0,400

39,000

Subtotal

39,000

39,000

Total m³ :

39,000

Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de vores,
humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts.

Llargada

Amplada

0,5

15,000

13,000

Alçada

Parcial

Subtotal

97,500
97,500

97,500

Total m² :

97,500

Gronxador de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m²
i 1,20 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.
Total U :

1,000

3.4

U

Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 16,00 m² i
1,00 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.

3.5

U

Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 1,46 m d'altura, per a nens de 2 a 6
anys, amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs
químics, sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.

Total U :

Total U :

1,000

1,000

4 Formació de pista per les bitlles
Nº

U

Descripció

4.1

U

Vora formada per una travessa de fusta de roure envellida, de 18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el
terreny.

4.2

4.3

M³

M²

Amidament

Uts.

Llargada

2

20,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

40,000
40,000

40,000

Total U :

40,000

Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior compactació fins a
arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall del material i humectació d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats,
compactats i acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

20,000

20,000

0,400

160,000

Subtotal

160,000

160,000

Total m³ :

160,000

Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de vores,
humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts.

Llargada

Amplada

1

20,000

20,000

Alçada

Parcial

Subtotal

400,000
400,000

400,000

Total m² :

400,000

5 Formació de pista poliesportiva
Nº

U

Descripció

5.1

M³

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

pous columnes enllumenat

5.2

M

perímetre pista

5.3

M²

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

0,800

0,800

1,200

3,072

U

3,072

3,072

Total m³ :

3,072

Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe
climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Uts.

Llargada

2
2

44,000
23,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

88,000
46,000
134,000

134,000

Total m :

134,000

Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per: capa granular de 20 cm
d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41; capa de 20
cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <=
0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes
longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades
a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó
sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el
tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i obtenció de la
fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó de
ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del
formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm.
Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó
de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Uts.

5.4

Subtotal

Llargada

Amplada

44,000

23,000

Alçada

Parcial

Subtotal

1.012,000
1.012,000

1.012,000

Total m² :

1.012,000

Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample,
contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura acrílica mat via aigua, color a escollir,
densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total U :

1,000

5 Formació de pista poliesportiva
Nº

U

Descripció

Amidament

5.5

U

Marcat i senyalització de pista de hoquei, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample,
contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura acrílica mat via aigua, color a escollir,
densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Total U :

5.6

5.7

M³

M

1,000

Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

0,800

0,800

1,200

3,072

Subtotal

3,072

3,072

Total m³ :

3,072

Clos de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 2 m de altura.
Inclús replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a rebuda dels pals, col·locació de la malla i accessoris
de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals i tornapuntes. Obertura de buits per
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.
Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Uts.

Llargada

4

22,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

88,000
88,000

88,000

Total m :

88,000

5.8

U

Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat i pintat de color verd RAL 6015 de 40x20x1,5 mm i
30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat i pintat de color verd RAL 6015 de 40x40x1,5 mm amb platina de
40x4 mm i per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015, fixada als bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la de
malla metàl·lica. Inclús replanteig, obertura de buits en el terreny, reblert de formigó HM-20/B/20/I per a rebuda
dels pals, col·locació i aplomat de la porta sobre els pals, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament i accessoris de fixació i muntatge. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals. Abocat del formigó.
Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels ferraments de tancament. Ajust final de
la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

5.9

U

Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9 projectors
a 3 nivells (a 500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies longitudinals a 120 º. Els projectors es fixen a la
columna mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR galvanitzat en calent. Perns d'ancoratge: M22 x
700 mm. Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).

Total U :

Total U :

1,000

4,000

5.10

U

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

5.11

U

Projector rectangular LED de 200 w de potència. Cos injecció d'alumini d'alta resistència. Color negre. Fixació
mitjançant Lira d´acer. Tancament mitjançant 4 clips d'acer inoxidable. Grau d'hermeticitat IP=IP65.

5.12

U

Porteria traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser de secció
quadrada de 80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges blanques i vermelles, base de tub de
secció rectangular de 80x40 mm i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de poliamida
per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteig,
i fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total u :

Total U :

8,000

8,000

5 Formació de pista poliesportiva
Nº

U

Descripció

Amidament

5.13

U

Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de
futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 100x100
mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals
de tub d'acer de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 6 m, fixats a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a
fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i
provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament
esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U :

Total U :

2,000

4,000

6 Controls, assajos, seguretat i salut, altres
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

U

Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els següents treballs de camp i assaigs de
laboratori. Treballs de camp: un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 8
m prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra alterada mitjançant
mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), 2 penetracions dinàmiques mitjançant
penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 8 m de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de
les mostres preses, amb descripció del testimoni continu obtingut, efectuant-se els següents assaigs de laboratori:
2 d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat
natural segons UNE 103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons UNE 103400;
expansivitat segons UNE 103600; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de contingut en
sulfats segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb especificació de cadascun
dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb
especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al
disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

6.2

U

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en relació a la compactaciói i estabililtat del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

Total U :

Total U :
6.3

U

1,000

1,000

Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc sense
D.O.R., agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels
assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
Total U :

3,000

Total pa :

1,000

6.4

Pa

Partida alçada per totes les mesures de seguretat i salut que cal adoptar en obra

6.5

Pa

Partida alçada corresponent a ajustos finals en les connexions de la xarxa de sanejament i la formació del
paviment a justificar per la Direcció Faculativa de l'obra.
Total pa :

1,000

Toni Bosch Miquel.
Arquitecte colꞏlegiat 23451.6 CoAC

Gemma d'Arquitectura SL
Carrer Ferrer i Busquets, 3, local 2. Mollerussa 25230
Telf-fax 973 71 18 41 608 58 74 01
tonibosch@coac.net
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de
sanejament i enllumenat
1.1

1.2

1.3

m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització
entubada sota vorera, formada per 3 cables unipolars RV, amb
conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, 1 cable unipolar RV,
amb conductor d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de
doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra
de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada; i canalització per
a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm
de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs
iguals, units entre si, amb la paret interior estriada
longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de
senyalització.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels tubs en la rasa.
Col·locació de la canalització per a telecomunicacions en la rasa.
Estesa de cables. Col·locació de la cinta de senyalització.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
U Pal de fusta de pi de primera qualitat, de 7 m d'altura, 22 cm de
diàmetre a la base i 11 cm de diàmetre en cabdell, acabat
creosotat, encastat directament en terra cohesiu. Fins i tot
excavació amb mitjans mecànics, ataconat amb pedra, reblert
posterior amb terres de la pròpia excavació, transport i
descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del pal.
Col·locació i aplomat. Ataconat amb pedra. Reblert amb terres de
la pròpia excavació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de
runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Plaça i equipaments esportius

21,28 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

58,64 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

227,47 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS

Pàgina 1

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1.4

1.5

1.6

1.7

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta
elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres,
unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.
m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació
de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el
volum realment executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de
dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels
olors mefítics.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de
forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
replé del extradós.
U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de
sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús junt
flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de
ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
pou de registre.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

33,73 TRENTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

22,79 VINT-I-DOS EUROS AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

142,82 CENT QUARANTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

177,91 CENT SETANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-U CÈNTIMS

Pàgina 2

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1.8

1.9

1.10

1.11

m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant
l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material
adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a
assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir
la cota de subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment,
allisada, reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i
estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils
dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment
de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els
perfils transversals del terreny realment executats, compactats i
acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat
siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus
terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat
comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació
de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir
l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés
d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable
al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el
Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes
sense dret a percepció addicional alguna.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat
públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per
4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de
2 m de longitud clavat al terreny, connectat a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de
30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de
registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant
grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la
xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació
de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de
terra. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

17,71 DISSET EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

2,60 DOS EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

8,44 VUIT EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

164,34 CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1.12

1.13

m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid
nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Fins i tot unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de
terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns
d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per
caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm, amb grau
de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general
automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada
circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1
interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1
cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al
circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

1.14

pa Arranjament de l'entorn i accessos segons projecte específic

1.15

U Partida alçada corresponent a la quota de modificació de la
línia aèria a subterrània a la companyia elèctrica corresponent.

1.16

m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes
per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials
objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni
el transport dels materials retirats.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

5,65 CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

1.794,04 MIL SET-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS
6.912,49 SIS MIL NOU-CENTS DOTZE
EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
15.450,00 QUINZE MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA EUROS

1,07 U EURO AMB SET CÈNTIMS
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(Euros)

1.17

1.18

1.19

m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació
prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de
perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i
coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils
dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment
de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els
perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que
aquests perfils són els correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a
captació d'aigües subterrànies, en el fons de la qual es disposa
un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de
220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10
cm de gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents, amb reblert lateral i superior fins a 40 cm per sobre de
la generatriu superior del tub amb grava filtrant classificada,
quines característiques i composició granulomètrica compleixen
l'exposat en l'art. 421 del PG-3. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Formació de la llosa de formigó. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el
reblert principal.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

2,24 DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

35,33 TRENTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1.20

1.21

1.22

U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït
amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
130x130x110 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector
de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació
del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de
les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de terres realment transportat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera
en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord
amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el
volum de terres realment entregat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.

En lletra
(Euros)

533,82 CINC-CENTS TRENTA-TRES
EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

4,66 QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS

2 Formació de plaça

Plaça i equipaments esportius
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

2.1

2.2

2.3

m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció
de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
m³ Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i
taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22
kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Disposició dels tubs de
drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de
defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció
teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del
mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de
la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa granular de 20 cm d'espessor de barreja
de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada
per a tràfic T41; capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0,
resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment
de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de
formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46,
grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los
Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres
d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm
de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals
cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb
cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del
tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del
material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de
prova. Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de
ferm. Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del
formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del
formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la
pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del
formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució
de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa
del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó
de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades
en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de
ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

17,02 DISSET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS

115,63 CENT QUINZE EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

37,14 TRENTA-SET EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

m² Cobriment decoratiu del terreny, transitable, amb gespa,
realitzada mitjançant: execució d'una capa drenant de grava de
15 cm de gruix i una capa d'anivellació de sorra de 4 cm de gruix;
disposició de reixeta alveolar de polietilè d'alta densitat estable
als raigs UV, de 50x42x4,5 cm, color verd; reblert del 50% de les
cel·les amb abonament per a presembra de gespa i terra vegetal,
distribució de les llavors i tapat amb humus.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material de drenatge en una capa de grossor uniforme. Estès del
material d'anivellació en una capa de grossor uniforme.
Disposició de les reixetes alveolars. Abonat de fons i reblert amb
terra vegetal. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer
reg. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb
esglaonat de formigó, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de
fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport
horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu
intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
U Banc, de 190x52x82 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat
a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
m³ Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb
bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
U Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres
d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9 projectors a 3 nivells (a
500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies
longitudinals a 120 º. Els projectors es fixen a la columna
mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR
galvanitzat en calent. Perns d'ancoratge: M22 x 700 mm.
Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).

U Projector funcional circular. Perfecte per a il·luminació general
d'espais
urbans i esportius. Cos i reflector a injecció d'alumini d'alta
resistència. Tancament amb 6 clips d'acer inoxidable. Fixació
mitjançant una lira d'acer. Possibilitat d'inclinació variable de 0 a
90º. Potència de 100W a LED. Color negre RAL9005 micro
texturat.

En lletra
(Euros)

31,85 TRENTA-U EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

94,34 NORANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
544,00 CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS

100,38 CENT EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

2.420,50 DOS MIL QUATRE-CENTS VINT
EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

463,50 QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

3 Formació de parc infantil
Plaça i equipaments esportius
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

m³ Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de
material seleccionat, i posterior compactació fins a arribar a un
gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació
d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega,
transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils
dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment
de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els
perfils transversals del terreny realment executats, compactats i
acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat
amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb motoanivelladora,
sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs
manual de vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del
material.
Repassada
manual
de
vores.
Humectació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
U Gronxador de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, per a nens
de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m² i 1,20 m
d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics,
sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície
base.
U Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, per a nens de 2
a 6 anys, amb zona de seguretat de 16,00 m² i 1,00 m d'altura
lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre
una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície
base.
U Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en
autoclau, de 1,46 m d'altura, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona
de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda.
Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície
base.

En lletra
(Euros)

22,61 VINT-I-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

6,42 SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

1.074,97 MIL SETANTA-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

1.629,83 MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.161,08 TRES MIL CENT SEIXANTA-U
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

4 Formació de pista per les bitlles
4.1

U Vora formada per una travessa de fusta de roure envellida, de
18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el terreny.

Plaça i equipaments esportius

21,63 VINT-I-U EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

4.2

4.3

m³ Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de
material seleccionat, i posterior compactació fins a arribar a un
gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació
d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega,
transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils
dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment
de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els
perfils transversals del terreny realment executats, compactats i
acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat
amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb motoanivelladora,
sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs
manual de vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del
material.
Repassada
manual
de
vores.
Humectació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

En lletra
(Euros)

22,61 VINT-I-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-U CÈNTIMS

6,42 SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

5 Formació de pista poliesportiva
5.1

m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció
de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

Plaça i equipaments esportius

17,02 DISSET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

5.2

5.3

5.4

m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm)
i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i
10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura
de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament,
amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de
formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les
peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb
morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.
m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada
E1, compost per: capa granular de 20 cm d'espessor de barreja
de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada
per a tràfic T41; capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0,
resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment
de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de
formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46,
grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los
Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres
d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm
de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals
cada 3,5 m; curat amb pintura filmògena; segellat de juntes amb
cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del
tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del
material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de
prova. Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de
ferm. Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del
formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del
formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la
pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del
formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució
de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa
del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó
de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades
en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de
ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
U Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment de
resines sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample, contínues o
discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura
acrílica mat via aigua, color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat
> 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

21,65 VINT-I-U EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

37,14 TRENTA-SET EUROS AMB
CATORZE CÈNTIMS

514,67 CINC-CENTS CATORZE EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

5.5

5.6

U Marcat i senyalització de pista de hoquei, sobre paviment de
resines sintètiques, amb línies de 8 cm d'ample, contínues o
discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura
acrílica mat via aigua, color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat
> 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
m³ Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb
bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

5.7

m Clos de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 40 mm
de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm
de diàmetre i 2 m de altura. Inclús replanteig, obertura de buits,
reblert de formigó per a rebuda dels pals, col·locació de la malla i
accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació
dels pals i tornapuntes. Obertura de buits per col·locació dels
pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i
alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació d'accessoris.
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud
major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits
de longitud major de 1 m.

5.8

U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat i
pintat de color verd RAL 6015 de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
bastidor de tub d'acer galvanitzat i pintat de color verd RAL 6015
de 40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple
torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, fixada als
bastiments i tibada, per a accés de vianants en clos de parcel·la
de malla metàl·lica. Inclús replanteig, obertura de buits en el
terreny, reblert de formigó HM-20/B/20/I per a rebuda dels pals,
col·locació i aplomat de la porta sobre els pals, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament i accessoris de
fixació i muntatge. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el
terreny. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Muntatge de la
porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels
ferraments de tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

5.9

5.10

U Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres
d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9 projectors a 3 nivells (a
500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies
longitudinals a 120 º. Els projectors es fixen a la columna
mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR
galvanitzat en calent. Perns d'ancoratge: M22 x 700 mm.
Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).

u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària
1 m, fixat amb platina i cargols

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

514,67 CINC-CENTS CATORZE EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

100,38 CENT EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

20,06 VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS

215,33 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.420,50 DOS MIL QUATRE-CENTS VINT
EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS
114,26 CENT CATORZE EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

U Projector rectangular LED de 200 w de potència. Cos injecció
d'alumini d'alta resistència. Color negre. Fixació mitjançant Lira
d´acer. Tancament mitjançant 4 clips d'acer inoxidable. Grau
d'hermeticitat IP=IP65.

U Porteria traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2
m d'altura formada per: pals i travesser de secció quadrada de
80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges
blanques i vermelles, base de tub de secció rectangular de 80x40
mm i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb
suports de poliamida per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat
a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús
replanteig, i fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i
provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

U Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment
indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de futbol sala o
d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m
d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de malla i 3
mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i
inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de diàmetre,
de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 6 m, fixats a una
base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació
de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per
al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó

m² Paviment continu per exterior per a pista esportiva, de 20 cm
de gruix de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
sobre separadors homologats; amb làmina de polietilè com a
capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb
emprimació; capa de trànsit de 3 a 4 mm de gruix de morter de
ciment CEM I/45 R amb àrids silicis i additius, amb un rendiment
aproximat de 1 kg/m², amb acabat remolinat mecànic; capa
d'acabat amb pintura plàstica a base de resines acríliques pures a
emulsió aquosa, color blau. Inclús p/p de panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics,
amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior
segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació
de la capa base existent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Col·locació de la capa separadora. Replanteig de les juntes de
construcció. Col·locació dels elements de replé de les juntes.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Execució de junts en fresc. Curat del formigó. Aplicació
de la capa d'emprimació. Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Plaça i equipaments esportius

En lletra
(Euros)

684,95 SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

550,54 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS
AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

112,65 CENT DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

414,54 QUATRE-CENTS CATORZE EUROS
AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

55,54 CINQUANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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5.16

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 1000 W, de forma
rectangular, tancat i muntat amb lira

En lletra
(Euros)

248,31 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

6 Controls, assajos, seguretat i salut, altres
6.1

U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues)
compost per els següents treballs de camp i assaigs de laboratori.
Treballs de camp: un sondeig a rotació amb extracció de
testimoni continu fins a una profunditat de 8 m prenent 1 mostra
inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra
alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de
Penetració Estàndard (SPT), 2 penetracions dinàmiques
mitjançant penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 8 m
de profunditat. Assaigs de laboratori: obertura i descripció de les
mostres preses, amb descripció del testimoni continu obtingut,
efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis
granulomètric segons UNE 103101; 2 de límits d'Atterberg segons
UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE
103300; densitat aparent segons UNE 103301; resistència a
compressió segons UNE 103400; expansivitat segons UNE
103600; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons
UNE 103502; 2 de contingut en sulfats segons UNE 103201. Tot
això recollit en el corresponent informe geotècnic amb
especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i
validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció de l'informe geotècnic, amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de
l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

6.2

U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en relació a la compactaciói i
estabililtat del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.

6.3

U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc sense D.O.R.,
agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació
de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les
mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

6.4

6.5

pa Partida alçada per totes les mesures de seguretat i salut que
cal adoptar en obra
pa Partida alçada corresponent a ajustos finals en les connexions
de la xarxa de sanejament i la formació del paviment a justificar
per la Direcció Faculativa de l'obra.

Plaça i equipaments esportius

1.908,38 MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

2.060,00 DOS MIL SEIXANTA EUROS

94,55 NORANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
1.250,00 MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS

6.200,00 SIS MIL DOS-CENTS EUROS
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat
1.1

m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,55
16,70
0,41
0,62
21,28

1.2

m Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per 3
cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb
conductor d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors
de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N,
subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; i canalització per a
telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens,
color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si,
amb la paret interior estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de
senyalització.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels
tubs en la rasa. Col·locació de la canalització per a telecomunicacions en la rasa. Estesa de cables.
Col·locació de la cinta de senyalització. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

14,81
0,32
40,68
1,12
1,71
58,64

1.3

U Pal de fusta de pi de primera qualitat, de 7 m d'altura, 22 cm de diàmetre a la base i 11 cm de diàmetre
en cabdell, acabat creosotat, encastat directament en terra cohesiu. Fins i tot excavació amb mitjans
mecànics, ataconat amb pedra, reblert posterior amb terres de la pròpia excavació, transport i
descàrrega. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Hissat del pal. Col·locació i aplomat. Ataconat amb pedra. Reblert amb terres de la pròpia
excavació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

75,02
56,69
84,80
4,33
6,63
227,47

Plaça i equipaments esportius
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1.4

Total
(Euros)

m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris,
registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,72
1,31
22,08
0,64
0,98
33,73

1.5

m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,07
2,37
16,26
0,43
0,66
22,79

1.6

U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

18,05
117,89
2,72
4,16
142,82

1.7

U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de
registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i
brunyiment en l'interior del pou.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

134,27
15,41
19,66
3,39
5,18
177,91

Plaça i equipaments esportius
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1.8

Total
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m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a
30 cm de material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior
compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui
necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i
formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del
fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit
tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del
fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost
correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir
l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista
obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,24
9,01
6,60
0,34
0,52
17,71

1.9

m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,01
1,46
0,05
0,08
2,60

1.10

m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,80
6,23
0,16
0,25
8,44

1.11

U Presa de terra d'enllumenat públic, composta per elèctrode de 2 m de longitud clavat al terreny,
connectat a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot
replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de
la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra
mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

11,22
0,11
145,09
3,13
4,79
164,34
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1.12

Total
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m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de
terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,39
2,99
0,11
0,16
5,65

1.13

U Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de
800x250x1000 mm, amb grau de protecció IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automàtic
(IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptors automàtics magnetotèrmics,
un per cada circuit; 2 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al
circuit de control. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

56,03
1.651,61
34,15
52,25
1.794,04

1.14

pa Arranjament de l'entorn i accessos segons projecte específic
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

6.711,16
201,33
6.912,49

1.15

U Partida alçada corresponent a la quota de modificació de la línia aèria a subterrània a la companyia
elèctrica corresponent.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

15.000,00
450,00
15.450,00

1.16

m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,13
0,89
0,02
0,03
1,07
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1.17
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m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics,
i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una
vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,14
1,97
0,04
0,06
2,21

1.18

m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,26
1,87
0,04
0,07
2,24

1.19

m Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el fons de
la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix,
en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 40 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant classificada, quines característiques i
composició granulomètrica compleixen l'exposat en l'art. 421 del PG-3. Inclús lubricant per a muntatge.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

8,62
25,01
0,67
1,03
35,33
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1.20
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U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 130x130x110
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent
mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment
amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter
per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de
formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó.
Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

102,35
22,63
383,13
10,16
15,55
533,82

1.21

m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

4,43
0,09
0,14
4,66

1.22

m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

2,10
0,04
0,06
2,20

2 Formació de plaça
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2.1
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m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,54
12,66
0,32
0,50
17,02

2.2

m³ Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i taló, de formigó armat, de fins 3 m
d'altura, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la
ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

26,57
83,49
2,20
3,37
115,63

2.3

m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per: capa granular de 20
cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb
ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de
l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb
pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que
rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i
obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora.
Col·locació dels elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració
i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el
formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,57
9,88
24,90
0,71
1,08
37,14

Plaça i equipaments esportius

Pàgina 7

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

2.4

Total
(Euros)

m² Cobriment decoratiu del terreny, transitable, amb gespa, realitzada mitjançant: execució d'una capa
drenant de grava de 15 cm de gruix i una capa d'anivellació de sorra de 4 cm de gruix; disposició de
reixeta alveolar de polietilè d'alta densitat estable als raigs UV, de 50x42x4,5 cm, color verd; reblert del
50% de les cel·les amb abonament per a presembra de gespa i terra vegetal, distribució de les llavors i
tapat amb humus.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material de drenatge en una capa de
grossor uniforme. Estès del material d'anivellació en una capa de grossor uniforme. Disposició de les
reixetes alveolars. Abonat de fons i reblert amb terra vegetal. Distribució de llavors. Tapat amb humus.
Primer reg. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,08
1,97
18,26
0,61
0,93
31,85

2.5

m² Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

51,65
38,14
1,80
2,75
94,34

2.6

U Banc, de 190x52x82 cm amb seient de formigó prefabricat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

528,16
15,84
544,00

2.7

m³ Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,67
16,81
72,07
1,91
2,92
100,38

2.8

U Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9
projectors a 3 nivells (a 500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies longitudinals a 120 º. Els
projectors es fixen a la columna mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR galvanitzat en
calent. Perns d'ancoratge: M22 x 700 mm. Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

2.350,00
70,50
2.420,50

2.9

U Projector funcional circular. Perfecte per a il·luminació general d'espais
urbans i esportius. Cos i reflector a injecció d'alumini d'alta resistència. Tancament amb 6 clips d'acer
inoxidable. Fixació mitjançant una lira d'acer. Possibilitat d'inclinació variable de 0 a 90º. Potència de
100W a LED. Color negre RAL9005 micro texturat.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

450,00
13,50
463,50

3 Formació de parc infantil
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

3.1

Total
(Euros)

m³ Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior
compactació fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material
seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,34
8,79
11,39
0,43
0,66
22,61

3.2

m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada
amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de
vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,24
1,53
4,34
0,12
0,19
6,42

3.3

U Gronxador de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de
32,00 m² i 1,20 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície
base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

122,28
900,92
20,46
31,31
1.074,97

3.4

U Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de
16,00 m² i 1,00 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície
base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

101,89
1.449,44
31,03
47,47
1.629,83

3.5

U Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 1,46 m d'altura, per a nens
de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra:
amb tacs químics, sobre una superfície base.
Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

81,52
2.927,31
60,18
92,07
3.161,08

4 Formació de pista per les bitlles
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

4.1

Total
(Euros)

U Vora formada per una travessa de fusta de roure envellida, de 18x12 cm, col·locada horitzontalment
sobre el terreny.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

21,00
0,63
21,63

4.2

m³ Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior
compactació fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material
seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1,34
8,79
11,39
0,43
0,66
22,61

4.3

m² Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada
amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de
vores, humectació, compactat i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del material. Repassada manual de vores.
Humectació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,24
1,53
4,34
0,12
0,19
6,42

5 Formació de pista poliesportiva
5.1

m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Mà d'obra
Maquinària
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

3,54
12,66
0,32
0,50
17,02

Plaça i equipaments esportius

Pàgina 10

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

5.2

Total
(Euros)

m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm,
classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre
base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada
costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut
i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,15
10,46
0,41
0,63
21,65

5.3

m² Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost per: capa granular de 20
cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T41;
capa de 20 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb
ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de
l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb
pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que
rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i
obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la superfície de seient per a
l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora.
Col·locació dels elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració
i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el
formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

0,57
9,88
24,90
0,71
1,08
37,14

5.4

U Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies de 8
cm d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura acrílica mat via
aigua, color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

332,68
157,20
9,80
14,99
514,67

5.5

U Marcat i senyalització de pista de hoquei, sobre paviment de resines sintètiques, amb línies de 8 cm
d'ample, contínues o discontínues, en color a elegir, mitjançant aplicació de pintura acrílica mat via aigua,
color a escollir, densitat 1,3 g/m³, viscositat > 20 poises, segons normes federatives.
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

332,68
157,20
9,80
14,99
514,67
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

5.6

Total
(Euros)

m³ Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de sabata.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

6,67
16,81
72,07
1,91
2,92
100,38

5.7

m Clos de parcel·la mitjançant malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre
i 2 m de altura. Inclús replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a rebuda dels pals, col·locació
de la malla i accessoris de muntatge i tesat del conjunt.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals i tornapuntes. Obertura de buits
per col·locació dels pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals i
tornapuntes. Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

5,79
13,12
0,57
0,58
20,06

5.8

U Porta de posts constituïda per marcs de tub d'acer galvanitzat i pintat de color verd RAL 6015 de
40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm, bastidor de tub d'acer galvanitzat i pintat de color verd RAL 6015 de
40x40x1,5 mm amb platina de 40x4 mm i per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3
mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015, fixada als bastiments i tibada,
per a accés de vianants en clos de parcel·la de malla metàl·lica. Inclús replanteig, obertura de buits en el
terreny, reblert de formigó HM-20/B/20/I per a rebuda dels pals, col·locació i aplomat de la porta sobre els
pals, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament i accessoris de fixació i muntatge.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Obertura de buits en el terreny. Col·locació dels pals. Abocat del
formigó. Muntatge de la porta. Fixació del bastidor sobre els pals. Col·locació dels ferraments de
tancament. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

48,70
156,26
4,10
6,27
215,33

5.9

U Columna cilíndrica fabricada en una sola peça, de 10 metres d'alçària, amb possibilitat de fixar fins a 9
projectors a 3 nivells (a 500, 1200 i 1800 mm de l'extrem superior) en 3 línies longitudinals a 120 º. Els
projectors es fixen a la columna mitjançant lira i cargol M12. Fabricada en acer S-235-JR galvanitzat en
calent. Perns d'ancoratge: M22 x 700 mm. Certificació de conformitat CE segons norma EN40 (AENOR).
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

2.350,00
70,50
2.420,50

5.10

u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

20,39
90,23
0,31
3,33
114,26

5.11

U Projector rectangular LED de 200 w de potència. Cos injecció d'alumini d'alta resistència. Color negre.
Fixació mitjançant Lira d´acer. Tancament mitjançant 4 clips d'acer inoxidable. Grau d'hermeticitat
IP=IP65.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

665,00
19,95
684,95
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Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

5.12

Total
(Euros)

U Porteria traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser
de secció quadrada de 80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges blanques i
vermelles, base de tub de secció rectangular de 80x40 mm i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de
diàmetre amb suports de poliamida per a subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una superfície suport
(no inclosa en aquest preu). Inclús replanteig, i fixació de l'equipament esportiu. Totalment muntada i
provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

10,41
513,61
10,48
16,04
550,54

5.13

U Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11,
de futbol sala o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de
100x100 mm de llum de malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i
subjecta a pals de tub d'acer de 90 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 6 m,
fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, pots,
plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per
al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament
esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

33,15
74,08
2,14
3,28
112,65

5.14

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

26,98
43,81
331,28
0,40
12,07
414,54

5.15

m² Paviment continu per exterior per a pista esportiva, de 20 cm de gruix de formigó armat, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; amb làmina de polietilè com a capa
separadora sota el paviment; tractat superficialment amb emprimació; capa de trànsit de 3 a 4 mm de
gruix de morter de ciment CEM I/45 R amb àrids silicis i additius, amb un rendiment aproximat de 1
kg/m², amb acabat remolinat mecànic; capa d'acabat amb pintura plàstica a base de resines acríliques
pures a emulsió aquosa, color blau. Inclús p/p de panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una
profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure
la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Col·locació de la capa separadora.
Replanteig de les juntes de construcció. Col·locació dels elements de replé de les juntes. Estesa de
nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Execució de junts en fresc. Curat del formigó. Aplicació de la capa d'emprimació.
Execució de l'acabat superficial.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

16,82
4,28
31,76
1,06
1,62
55,54

5.16

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de
1000 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

23,90
216,82
0,36
7,23
248,31

6 Controls, assajos, seguretat i salut, altres
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

6.1

Total
(Euros)

U Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) compost per els següents treballs de camp i
assaigs de laboratori. Treballs de camp: un sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu fins a
una profunditat de 8 m prenent 1 mostra inalterada mitjançant mostrejador de paret gruixuda i 1 mostra
alterada mitjançant mostrejador normalitzat de l'assaig de Penetració Estàndard (SPT), 2 penetracions
dinàmiques mitjançant penetròmetre dinàmic superpesat (DPSH) fins a 8 m de profunditat. Assaigs de
laboratori: obertura i descripció de les mostres preses, amb descripció del testimoni continu obtingut,
efectuant-se els següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric segons UNE 103101; 2 de
límits d'Atterberg segons UNE 103103 i UNE 103104; 2 d'humitat natural segons UNE 103300; densitat
aparent segons UNE 103301; resistència a compressió segons UNE 103400; expansivitat segons UNE
103600; Proctor Normal segons UNE 103500; C.B.R. segons UNE 103502; 2 de contingut en sulfats
segons UNE 103201. Tot això recollit en el corresponent informe geotècnic amb especificació de
cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi sobre paràmetres per al disseny de la
fonamentació.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció de l'informe
geotècnic, amb especificació de cadascun dels resultats obtinguts, conclusions i validesa de l'estudi
sobre paràmetres per al disseny de la fonamentació.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

1.816,47
36,33
55,58
1.908,38

6.2

U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en relació a la compactaciói i estabililtat del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

2.000,00
60,00
2.060,00

6.3

U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó
fresc sense D.O.R., agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams
segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
Materials
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

90,00
1,80
2,75
94,55

6.4

pa Partida alçada per totes les mesures de seguretat i salut que cal adoptar en obra
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1.213,59
36,41
1.250,00

6.5

pa Partida alçada corresponent a ajustos finals en les connexions de la xarxa de sanejament i la formació
del paviment a justificar per la Direcció Faculativa de l'obra.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

6.019,42
180,58
6.200,00
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE PLAÇA I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

AJUNTAMENT DE VILA-SANA

PRESSUPOST

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllume…
Nº

U

Descripció

Amidament

1.1

M³

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Total m³ :

99,792

Preu

21,28

Import

2.123,57

1.2

M

Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per 3 cables unipolars
RV, amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor d'alumini, de 95 mm² de
secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; i canalització
per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd,
de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior
estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització.

1.3

U

Pal de fusta de pi de primera qualitat, de 7 m d'altura, 22 cm de diàmetre a la base i 11 cm de diàmetre en cabdell,
acabat creosotat, encastat directament en terra cohesiu. Fins i tot excavació amb mitjans mecànics, ataconat amb
pedra, reblert posterior amb terres de la pròpia excavació, transport i descàrrega. Totalment muntat.

1.4

M

Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, amb
una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge.

1.5

M³

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.

1.6

U

Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas
dels olors mefítics.

1.7

U

Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús
junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del
pou.

Total m :

Total U :

Total m :

Total m³ :

Total U :

Total U :
1.8

M³

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

M

M

U

M

U

Pa

1,000

22,080

58,560

1,000

2,000

58,64

227,47

33,73

22,79

142,82

177,91

2.052,40

227,47

744,76

1.334,58

142,82

355,82

Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de
material adequat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.2 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Total m³ :

1.9

35,000

111,900

17,71

1.981,75

Total m :

136,000

2,60

353,60

Total m :

136,000

8,44

1.147,84

Total U :

4,000

164,34

657,36

Total m :

136,000

5,65

768,40

Total U :

1,000

1.794,04

1.794,04

1,000

6.912,49

6.912,49

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic.

Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic.

Presa de terra d'enllumenat públic amb pica.

Conductor nu de terra d'enllumenat públic.

Quadre de protecció i control d'enllumenat públic.

Arranjament de l'entorn i accessos segons projecte específic
Total pa :

Total Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i …

20.596,90

Pressupost parcial nº 2 Formació de plaça
Nº

U

Descripció

Amidament

2.1

M³

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Total m³ :

80,397

Preu

17,02

Import

1.368,36

2.2

M³

Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors.

2.3

M²

Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25 i capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0.

Total m³ :

Total m² :
2.4

M²

2.6

2.7

2.8

2.9

M²

U

M³

U

U

667,000

115,63

37,14

17.759,03

24.772,38

Cobriment decoratiu del terreny, transitable, amb gespa, realitzada mitjançant: execució d'una capa drenant de
grava de 15 cm de gruix i una capa d'anivellació de sorra de 4 cm de gruix; disposició de reixeta alveolar de polietilè
d'alta densitat estable als raigs UV, de 50x42x4,5 cm, color verd; reblert del 50% de les cel·les amb abonament per a
presembra de gespa i terra vegetal, distribució de les llavors i tapat amb humus.
Total m² :

2.5

153,585

290,000

31,85

9.236,50

Llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb formigó
HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la
seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de
pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Total m² :

9,350

94,34

882,08

Total U :

5,000

544,00

2.720,00

Total m³ :

3,072

100,38

308,37

Total U :

4,000

2.420,50

9.682,00

Total U :

12,000

463,50

5.562,00

Banc de formigó prefabricat.

Formigó en massa.

COLUMNA CILÍNDRICA PROJECTORS 10M

PROJECTOR CIRCULAR 100W

Total Pressupost parcial nº 2 Formació de plaça :

72.290,72

Pressupost parcial nº 3 Formació de parc infantil
Nº

U

Descripció

Amidament

3.1

M³

Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior compactació fins a
arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall del material i humectació d'aquest.

3.2

M²

Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de vores, humectació,
compactat i neteja.

3.3

U

Gronxador de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m² i 1,20
m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base.

3.4

U

Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 16,00 m² i 1,00 m
d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base.

Total m³ :

Total m² :

Total U :

Total U :
3.5

U

39,000

97,500

1,000

1,000

Preu

22,61

6,42

1.074,97

1.629,83

Import

881,79

625,95

1.074,97

1.629,83

Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 1,46 m d'altura, per a nens de 2 a 6 anys,
amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre
una superfície base.
Total U :

1,000

3.161,08

Total Pressupost parcial nº 3 Formació de parc infantil :

3.161,08

7.373,62

Pressupost parcial nº 4 Formació de pista per les bitlles
Nº

U

Descripció

4.1

U

Vora de travesses de fusta.
Total U :

Amidament

Preu

Import

40,000

21,63

865,20

4.2

M³

Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material seleccionat, i posterior compactació fins a
arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material seleccionat, càrrega, transport i descàrrega a peu
de tall del material i humectació d'aquest.

4.3

M²

Paviment terrenc per a vianants, de 15 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasantajada amb
motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús, repàs manual de vores, humectació,
compactat i neteja.

Total m³ :

Total m² :

160,000

400,000

22,61

6,42

Total Pressupost parcial nº 4 Formació de pista per les bitlles :

3.617,60

2.568,00

7.050,80

Pressupost parcial nº 5 Formació de pista poliesportiva
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1

M³

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila tova, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Total m³ :

3,072

Preu

17,02

Import

52,29

5.2

M

Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

5.3

M²

Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E1, compost de capa granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu
artificial ZA25 i capa de 20 cm d'espessor de HF-4,0.

5.4

U

Marcat i senyalització de pista de futbol sala amb pintura acrílica mat via aigua.

5.5

U

Marcat i senyalització de pista de hoquei amb pintura acrílica mat via aigua.

5.6

M³

Formigó en massa.

5.7

M

Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat, de 48 mm de diàmetre i 2 m d'altura.

Total m :

Total m² :

Total U :

134,000

1.012,000

1,000

21,65

2.901,10

37,14

37.585,68

514,67

514,67

Total U :

1,000

514,67

514,67

Total m³ :

3,072

100,38

308,37

Total m :

88,000

20,06

1.765,28

5.8

U

Porta de posts constituïda per marcs i bastidor de tub d'acer galvanitzat i pintat i per malla de simple torsió, de 40 mm
de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, fixada als bastiments, per a accés de vianants en clos de parcel·la de
malla metàl·lica.

5.9

U

COLUMNA CILÍNDRICA PROJECTORS 10M

5.10

U

Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1m,fix.plat.+cargol

5.11

U

PROJECTOR RECTANGULAR LED 200W

5.12

U

Porteria traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m de base i 2 m d'altura formada per: pals i travesser de secció
quadrada de 80x80 mm, d'acer, acabat amb vernís de poliuretà, en franges blanques i vermelles, base de tub de
secció rectangular de 80x40 mm i xarxa de niló amb cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de poliamida per a
subjecció de la xarxa a la porteria, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclús replanteig, i fixació
de l'equipament esportiu. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.

Total U :

1,000

215,33

215,33

Total U :

4,000

2.420,50

9.682,00

Total u :

8,000

114,26

914,08

Total U :

8,000

684,95

5.479,60

Total U :
5.13

U

2,000

550,54

1.101,08

Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a camps de futbol 8, de futbol 11, de futbol sala
o d'handbol, per evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 100x100 mm de llum de
malla i 3 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer de 90
mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix, col·locats cada 6 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament
esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Total U :

4,000

112,65

Total Pressupost parcial nº 5 Formació de pista poliesportiva :

450,60

61.484,75

Pressupost parcial nº 6 Controls, assajos, seguretat i salut, altres
Nº

U

Descripció

Amidament

6.1

U

Estudi geotècnic del terreny en sòl mig (argiles, margues) amb un sondeig fins a 8 m prenent 1 mostra inalterada i 1
mostra alterada (SPT), 2 penetracions dinàmiques mitjançant penetròmetre dinàmic (DPSH) fins a 8 m i realització dels
següents assaigs de laboratori: 2 d'anàlisis granulomètric; 2 de límits d'Atterberg; 2 d'humitat natural; densitat aparent;
resistència a compressió; expansivitat; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contingut en sulfats.

6.2

U

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.

Total U :

Total U :

1,000

1,000

Preu

1.908,38

2.060,00

Import

1.908,38

2.060,00

6.3

U

Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió.

6.4

Pa

Partida alçada per totes les mesures de seguretat i salut que cal adoptar en obra

6.5

Pa

Partida alçada corresponent a ajustos finals en les connexions de la xarxa de sanejament i la formació del paviment a
justificar per la Direcció Faculativa de l'obra.

Total U :

Total pa :

Total pa :

3,000

1,000

1,000

94,55

283,65

1.250,00

1.250,00

6.200,00

Total Pressupost parcial nº 6 Controls, assajos, seguretat i salut, altres :

6.200,00

11.702,03
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RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte: Plaça i equipaments esportius

Capítol
1
2
3
4
5
6

Condicionament del terreny i instal·lacions de sanejament i enllumenat ...........…
Formació de plaça ................................................................…
Formació de parc infantil ........................................................…
Formació de pista per les bitlles ................................................…
Formació de pista poliesportiva ..................................................…
Controls, assajos, seguretat i salut, altres .....................................…

Import
20.596,90
72.290,72
7.373,62
7.050,80
61.484,75
11.702,03

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

180.498,82
23.464,85
10.829,93

Suma
21% IVA

214.793,60
45.106,66

Pressupost d'execució per contracta

259.900,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL
NOU-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1. Objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
El present estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat
del Projecte de construcció d’una plaça i varis equipaments a l’aire lliure, i es redacta d'acord
amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna
compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.
2. Característiques de la ubicació dels treballs
L'execució dels treballs es durà a terme als terrenys qualificats com equipament situats al Carrer
de Lleida número 6, del municipi de Vila-sana (Pla d’Urgell), i els treballs es centraran en la
construcció d’una plaça i varis equipaments esportius.
3. Accés a les obres
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.
4. Termini d'execució
Es preveu una durada màxima d'execució dels treballs de 2 mesos.
5. Nombre de treballadors
Es preveu un màxim de 5 treballadors.
6. Serveis i unitats constructives i els seus riscos
Serveis provisionals
A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua. Mentre que el
subministrament elèctric ha de ser mitjançant generador de gas-oil.
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Unitats constructives i els seus riscos
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:
Formació de particions interiors
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Aixafaments



Cops i talls

Mesures preventives:


Baranes



Xarxes verticals



Xarxes horitzontals

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de calçat de protecció

Colꞏlocació de fusteria
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Cops i talls

Mesures preventives:


Neteja de zones de treball i trànsit



Manteniment adequat de les eines

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de calçat de protecció
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Instalꞏlacions d’aigua, electricitat i sanejament
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Cops i talls



Risc elèctric

Mesures preventives:


Baranes



Xarxes verticals



Xarxes horitzontals



Escales auxiliars adequades



Neteja de les zones de treball i trànsit

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de guants resistents a l’electrocució



Ús de calçat de protecció

Instalꞏlació de bany i lavabo
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Cops i talls

Mesures preventives:


Neteja de zones de treball i trànsit



Manteniment adequats de les eines

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de calçat de protecció
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Alicatats i paviments
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Cops i talls

Mesures preventives:


Bastides adequades



Neteja de les zones de treball i trànsit



Manteniment adequat de les eines

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de calçat de protecció

Pintures i vernissos
Riscos:


Caigudes al mateix nivell



Caigudes a diferent nivell



Cops i talls



Projecció de cossos estranys als ulls



Atmosferes que contenen emanacions perjudicials

Mesures preventives:


Bastides adequades



Neteja de zones de treball i trànsit



Manteniment adequat de les eines



Ventilació constant

Proteccions personals:


Ús de casc



Ús de guants



Ús de calçat de protecció
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Ús de cinturó de seguretat



Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes



Ús de màscares amb filtre específic recanviable
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7. Descripció dels principals materials utilitzats
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:


Morters de ciment portland



Maó calat de 29 x 14 x 9 cm per a tancaments i càrrega



Rajoles de gres



Pintures plàstiques i esmalts



Fusteria d’alumini lacat

8. Riscos a l'àrea de treball
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:


Caigudes d'alçada



Caigudes a diferent nivell



Caigudes al mateix nivell



Cops i talls



Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària



Projecció de partícules als ulls



Inhalació de pols



Contactes elèctrics directes o indirectes

9. Prevenció del risc
Proteccions individuals


Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants



Guants d'ús general



Guants de goma



Botes d'aigua
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Botes de seguretat



Granotes de treball



Ulleres contra impactes, pols i gotes



Protectors auditius



Mascaretes antipols



Màscares amb filtre específic recanviable



Cinturó de seguretat de subjecció



Roba contra la pluja
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Proteccions colꞏlectives i senyalització


Senyals de trànsit



Senyals de seguretat



Tanques de limitació i protecció

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves
tasques.
Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.
Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on
avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
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Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que
es repetirà cada any.
10. Prevenció de risc de danys a tercers
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
colꞏlocant una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:


La circulació de la maquinària prop de l’obra



La interferència de feines i operacions



La circulació dels vehicles prop de l’obra

11. Pla de seguretat
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador
en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador
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12. Llibre d'incidències
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball de
Lleida dins del termini de 24 hores.
13. Prescripcions generals de seguretat
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el
casc de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han
possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa
de l'obra, on s'especificarà:


Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.



Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.



Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.



Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
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Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s'instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.
14. Serveis de prevenció
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques
anuals dels treballadors ja contractats.
15. Comitè de Seguretat i Salut
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni colꞏlectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en
el Comitè de Seguretat i Salut.
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El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.
16. Instalꞏlacions de salubritat i confort
Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a

l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
17. Coordinador de seguretat i avís previ
COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR:
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a
que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida,
abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 2410-97.
18. Legislació específica de Seguretat i Salut en la Construcció


Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).



Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)



Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 0709/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182,
31/07/1973)
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Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)



Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)



Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214,
07/09/1978)
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)



Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)



Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)



Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87,
11/04/1991)



Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)



Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
121, 20/05/1988)



ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm
115, 14/05/1990)



Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm. 24/12/1996)



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 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)



Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42,
24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
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Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984)
(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43,
19/02/1991)



Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm.
186, 05708/1993)



S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.
1075, 30/11/1988)



Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)



Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295,
09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)



Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE 29/03/1995)



Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 27, 31/01/1996)



Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)



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 (BOE núm. 124,
24/05/1997)



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,
12/06/1997)



Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997)



Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm 240, 07/10/1997)
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Se establecen 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 (BOE núm.
256, 25/10/1997)



S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565,
27/01/1998)



Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)



Conveni colꞏlectiu provincial de la construcció.

Mollerussa, 14 de gener de 2022
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