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Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

1.

ANTECEDENTS

Al 2014-2015 es van dur a termes les obres de reurbanització de l'Avinguda Paral·lel. La remodelació de
l'avinguda va permetre guanyar espai pels vianants, reubicar el carril bici al centre de la calçada i
convertir en placetes les illes del costat Eixample.

Pel que fa als serveis, trobem les instal·lacions de les diferents companyies habitual.
Finalment, cal destacar la parada de bus 1061 (Paral·lel - Vila i Vilà) a la Plaça de la Bella Dorita i la
parada 140 (Paral·lel - Ronda Sant Pau) al cantó Eixample.
L'àmbit de projecte només inclou carril de serveis al cantó del Poble Sec, on es comptabilitzen:
- Aparcament de motos: 15 places

Per altra banda, als darrers temps el barri de Sant Antoni està sent objecte d'una gran transformació
articulada des de la remodelació i recuperació de l'històric Mercat i amb la formalització del que es
coneix com a superilla. Dins del context d'aquesta superilla de Sant Antoni, es proposen actuacions sobre
alguns carrers amb diferent nivell d'actuació canviant la seva naturalesa i vocació completament.

- Parada d'autobús: 18m
- Càrrega i descàrrega: 17,5m

Finalment, des del 2012 s'està desplegant la nova Xarxa Ortogonal d'Autobusos, una reordenació del
servei d'autobusos urbans de Barcelona. Amb el desplegament de les darreres fases ha entrat en servei la
línia de bus D50, amb parada de regulació a Ronda Sant Pau i que té el seu recorregut actual per alguns
dels carrers que conformen l'àmbit superilla, la nova geometria i naturalesa dels quals és incompatible
amb el pas d'un autobús.

4.

La necessitat de compatibilitzar la transformació del barri amb els diferents usos i serveis obliga, entre
altres, a modificar el recorregut de la línia del D50 de forma que arribi fins a Avinguda del Paral·lel baixant
per Viladomat, faci parada en aquesta via principal arribant així fins al Poble Sec, i giri cap a Ronda Sant
Pau, on mantindrà la seva parada de regulació. La modificació del recorregut és viable segons mobilitat,
havent només de modificar puntualment l'estat actual de paral·lel just a la trobada amb Ronda de Sant
Pau.

5.

2.

OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte és definir els ajustos necessaris a Avinguda del Paral·lel per possibilitar la maniobra
de gir a l'esquerra dels vehicles de la línia D50 cap a Ronda Sant Pau des del carril bus ubicat a la dreta
de la calçada Llobregat de l'avinguda. La superfície de l'àmbit d'actuació és de 984,78 m2.
El promotor del projecte és l'Ajuntament de Barcelona i està gestionat per la societat Barcelona
d’Infraestructures Municipals, S.A., BIM/SA, domiciliada al carrer de Bolívia número 105, 4a planta, de
Barcelona.
Es defineixen les actuacions necessàries per a desplaçar el pas de vianants que connecta les dues places
de l'Avinguda del Paral·lel a l'alçada de Ronda Sant Pau, adequar l'enllumenat, la semaforització, la
senyalització viària i refer els paviments i l'enjardinament de forma que, un cop enllestida l'actuació, la
intervenció sigui inapreciable.
3.

ESTAT ACTUAL

Al tram que ens ocupa, l'Avinguda del Paral·lel té una calçada de 22m distribuïda, de vorera Besòs a
Llobregat, en un carril de serveis, en un encaix a la vorera, un carril bus i dos de circulació en sentit marmuntanya, un carril bici direccional amb una franja enjardinada de 1,5m adjacent, i dos carrils de
circulació i un carril bus en sentit muntanya-mar més una línia de serveis. Les voreres tenen un ample de
gairebé 8m a ambdós cantons i presenten arbrat viari (plataners), sense reg.

TOPOGRAFIA

La proposta es recolza en l'aixecament topogràfic del Projecte d'Obra Acabada de la remodelació
d'Avinguda del Paral·lel, del 2015, així com en topografies de menys detall de l’ICC i de l'Ajuntament de
Barcelona.
GEOLOGIA i GEOTÈCNIA

Les obres projectades consisteixen fonamentalment a actuacions sobre els paviments per a desplaçar el
pas de vianants, dos punts de llum i la parada d'autobús del costat Llobregat. S'executaran
canalitzacions per a instal·lacions d'instal·lacions d'enllumenat i reg, amb rases que seran de poca
fondària, per la qual cosa no és necessari realitzar un estudi geotècnic.
A grans trets, tenim que la zona de projecte correspon a una zona on dominen els sediments propis del
pla de Barcelona, on les argiles vermelles són detectades molt en superfície.
Els materials es podran excavar amb mitjans mecànics convencionals i els talussos temporalment es
presumeixen estables. Els materials excavats no s'aprofitaran per al reblert i es faran amb material
d'aportació.
6.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Per a habilitar l'espai d'espera i maniobra necessari al carril bus de la calçada Llobregat, el pas de
vianants actual es desplaçarà uns 15,5m cap a Plaça Espanya i la marquesina de la parada de bus 1061
(Paral·lel - Vila i Vilà) s'haurà d'ajustar uns 3,5m, també en el mateix sentit muntanya. Així, es dibuixa un
espai de 18m al carril bus existent entre el nou gual de vianants i la nova línia de detenció, amb una nova
parada de bus, amb marquesina, des d'on el D50 podrà girar a l'esquerra cap a Ronda de Sant Pau.
Aquest gir es farà travessant la mitjana per un espai habilitat de 12,80m.
Els paviments es refaran d'acord amb els existents de forma que, un cop executades les obres, no
s'apreciï la modificació. Els elements urbans i d'enllumenat presents es desplaçaran per ajustar la seva
posició a la nova posició del pas de vianants.
El carril de serveis del cantó Llobregat es veu redistribuït en:
- Aparcament de motos: 3 places
- Parada d'autobús: 18m
- Nova parada d'autobús: 18m

A la trobada amb Ronda de Sant Pau torbem una placeta al cantó Eixample. Un pas de vianants de 9m
d'ample connecta aquesta placeta amb la Plaça de la Bella Dorita.
El carril bici està segregat de les calçades per una franja enjardinada amb arbustives, amb reg per
degoteig, a una banda, i per separadors de cautxú a l'altra.
Les voreres són de panot de 20x20cm, quatre pastilles al cantó Poble Sec i panot flor a la vorera Eixample.
Els encintats són vorades granítiques i rigola de 30x30cm. El gual de vianants és de peces de granit de
120cm.
Les dues places presenten paviment de granit, de diferent color i especejament. A la mitjana també es
troben paviments de peces de granit, de diferent especejament i gruix. Els encintant són amb vorada
granítica i rigoles de granit i de peces prefabricades de formigó amb àrid negre (basalt).
L'enllumenat està resolt amb les columnes paral·lel, de phillips, característiques a tota l'avinguda, mentre
que a les placetes annexes, es localitzen punts de llum de diferents tipologies. La recollida d'aigües es fa a
calçada, en bombeig, amb embornals contra vorada.

Balanç: -12places

- Càrrega i descàrrega: 10m
6.1.

Balanç: -7,5m

Operacions prèvies, moviments de terres i enderrocs

L’execució de les obres definides implica enderrocar el paviment de les voreres, de panot, i els encintats
(vorades, escocells i guals). El moviment de terres es reduirà al necessari per l'excavació de les rases de
serveis, l'execució de la franja de paviment drenant i per plantar l'arbustiva als escocells de 3x1m
associats a l'arbrat viari existent.
Donada la naturalesa dels materials existents i de la profunditat a la que es treballarà es preveu que
seran fàcilment excavables mitjançant maquinària convencional de moviment de terres, tipus
retroexcavadora i retroexcavadora petita giratòria, i mitjans manuals (sobre tot els parterres de 3x1 amb
arbrat existent).
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El reblert de les rases d'instal·lacions es farà amb material d'aportació i les rases de creuaments de
calçada s'ompliran amb formigó fins a cota de subrasant.
Cal destacar que els accessos als habitatges hauran de romandre en servei, amb un ample hàbil de pas
per veïns i usuaris, havent d'executar l'enderroc del paviment per fases.
6.2.

Definició geomètrica i replanteig

La proposta manté les alineacions i rasants actuals. El disseny de la nova definició geomètrica en planta
ve condicionat per la maniobra de gir a l'esquerra de l'autobús des del carril de la dreta, així com les
preexistències a respectar com ara les rasants actuals, els guals i accessos a carrers perpendiculars
(cantó Poble Sec) existents, l'arbrat existent...

Amb el desplaçament del pas de vianant previst, a la banda Eixample no caldrà realitzar cap actuació,
quedant l'embornal existent a la seva posició actual donada la distància de l'embornal immediatament
anterior aigües amunt, a uns 13,5m, al punt baix de l'encaix de la vorera per allotjar el carril de serveis.
A la banda Poble Sec, en canvi, l'actual embornal quedarà just a l'àmbit del nou pas de vianants, per la
qual cosa es proposa executar un de nou uns 8,5m respecte l' actual, just aigües amunt del nou pas, amb
reixa Barcelona 1 i amb vorada bústia. La connexió, amb D315mm, es realitzarà a l'embornal existent, on
s'executarà un pou de registres de 70x70cm i 1m de fondària, amb marc i tapa normatius, de forma que
sigui registrable.
6.5.

Enllumenat públic

A partir d'aquestes premisses s'ha definit la nova posició del gual de vianants i les actuacions de
pavimentació i desplaçament d'elements urbans a realitzar paral·lelament. L'estat proposat es troba
degudament acotat i replantejat prenent com a referència punts fixos de l'àmbit i les coordenades de
tots els plànols són UTM.

La nova posició del pas de vianants, condicionada per a les distàncies necessàries per la maniobra de gir
de l'autobús, interfereix amb la posició actual de dos punts de llum, un a cada vorera, els quals caldrà
desplaçar i adequar la connexió elèctrica. En aquest sentit, es preveu el recablejat des del punt anterior i
el posterior al punt de llum afectat.

El pas de vianants es desplaçarà uns 15,5m (mesurats a eix de PTI) cap a Plaça Espanya i la marquesina
de la parada de bus 1061 (Paral·lel - Vila i Vilà) s'haurà d'ajustar uns 5m. Així s'habilita un espai de 18m al
carril bus existent entre el nou gual de vianants i la nova línia de detenció des d'on el D50 podrà girar a
l'esquerra cap a Ronda de Sant Pau. Aquest gir es farà travessant la mitjana per un espai habilitat de
12,80m.

Realitzat l'estudi lumínic amb la nova ubicació dels punts de llum, es comprova que els nivells i la
uniformitat són adients i no caldrà desplaçar cap altre punt ni afegir-ne cap.

6.3.

Afermat i pavimentació

L'actuació es proposa de forma que, un cop acabada, la impressió de veïns i usuaris sigui que no s'ha
realitzat cap modificació a l'espai. Així, s'enderrocaran els paviments de l'àmbit del pas de vianants
actual i on s'executarà el nou, reproduint el pas de vianants actual a la nova ubicació i esborrant el pas
actual.
Les voreres són de panot de 20x20cm, quatre pastilles al cantó Poble Sec i panot flor a la vorera Eixample.
Els encintats són vorades granítiques i rigola de 30x30cm. El gual de vianants és de peces de granit de
120cm.
Tant la plaça de la trobada del Paral·lel amb la Ronda de Sant Pau com la plaça de la Bella Dorita
presenten paviment de granit. El del cantó Eixample, executat durant les obres de remodelació de
l'avinguda de 2014-2015 són peces rectangulars de diferents mides, de 6cm de gruix, amb juntes
longitudinals i transversals de 8mm i 3mm respectivament, cares vistes flamejades.
La plaça de la Bella Dorita, amb peces longitudinals i juntes longitudinals i transversals també diferents, són de
granit negre.
A la mitjana, on es localitza el carril bici, també es troben paviments de peces de granit, de diferent
especejament i gruix. Els encintant són amb vorada granítica i rigoles de 30x10x10cm de granit i de peces
prefabricades de formigó amb àrid negre (basalt).
Els paviments tàctils indicadors (ratllat) estan executats amb el mateix material que el paviment adjacent a
l'encaminament. El ranurat està executat in situ en el cas dels paviments de pedra natural.
Es refaran amb panot dels trams de les voreres, de quatre pastilles cantó Poble Sec i de flor a la banda
Eixample, i amb granit allà on escau, tant dels espais de les voreres com del carril bici. S'incorporaran els
PTI necessaris així com els encintats escaients, de la mateixa tipologia que l'existent abans descrita.
Al tram de la mitjana on s'executarà el nou pas de vianants, actual zona enjardinada, s'ha previst una
base de tot-u en substitució dels substrats de jardineria actuals.
6.4.

Climatologia, hidrologia i drenatge

Actualment, les calçades són en bombeig i es recull l'aigua contra les dues vorades, amb embornals. A
l'actual pas de vianants, al cantó Eixample, hi ha un embornal amb reixa Barcelona 1 just abans del pas,
aigües amunt, mentre que a la banda Poble Sec hi ha un embornal uns 9m aigües amunt de l'actual pas
de vianants.

6.6.

Jardineria i reg

A la mitjana s'executarà el nou pas a una zona actualment enjardinada, adjacent al carril bici, que
caldrà retirar, però s'executarà aquest parterre on es troba el pas de vianants actualment. Es proposa
plantar la mateixa arbustiva existent, Westringia "Jervis Gem". De la mateixa forma, caldrà adequar la
xarxa de reg per degoteig existent a la mitjana i estendre-la fins a les noves plantacions. Tota la xarxa i els
materials compliran l'establert al Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de
Barcelona i al Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg.
6.7.

Senyalització i semaforització

Les actuacions de senyalització preveuen executar la senyalització segons el Manual de Senyalització
Urbana per a la ciutat de Barcelona i el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona.
El projecte preveu mantenir els senyals existents afegint aquelles que són necessàries d'acord amb la
nova geometria de l'espai i la nova maniobra.
Per a dibuixar correctament la nova senyalització horitzontal associada al desplaçament del pas de
vianants i a la nova maniobra, es preveu refer la capa de trànsit de l'àmbit i pintar de nou la senyalització
horitzontal.
A nivell de semaforització, s'incorporarà la semaforització completa al nou pas de vianants, mantenint i
adequant l'existent a l'alçada del pas existent, on s'estableix la nova línia de detenció per a possibilitar el
gir a l'esquerra de l'autobús. També s'adequarà i completarà la semaforització del carril bici en aquest
àmbit i s'incorporaran dos nous àmbars al pas de vianants de Ronda de Sant Pau.
6.8.

Elements urbans

A l'àmbit de projecte trobem papereres, dues parades d'autobús i un banc. Es conservaran tots excepte
una paperera i només s'ajustarà la seva posició. S'incorporarà una nova marquesina de parada de bus,
de la mateixa tipologia que les existents a l'avinguda.
6.9.

Neteja

No s'afecta la posició de cap contenidors existent. Es preveu conservar desplaçant 2 papereres existents i
retirar-ne una tercera. Les papereres, instal·lades durant les obres de remodelació del Paral·lel, són model
Barcelona, de 70l de capacitat.
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6.10.

Accessibilitat

El projecte només preveu el desplaçament del gual de vianants existent entre la plaça de la Bella Dorita i
l'espai d'estada existent a la trobada entre Ronda Sant Pau i Avinguda Paral·lel. La pavimentació es farà
amb els mateixos paviments que els existents (panot i peces de granit). Tant longitudinalment com
transversalment, es mantindran els pendents existents.
Les zones de pas de vianants de les voreres seran amb paviment de panot gris de 20x20x4cm. Els guals de
vianants seran de peces de 120x40cm de pedra granítica amb cares vistes flamejades. El paviment dels
encaminaments per a invidents als creuaments serà d'1.00 m i els encaminaments a les parades
d’autobús seran de 1.20m d’ample. L'ample lliure mínim a les voreres es manté de 1.80m en qualsevol
cas.
Respecte els elements urbans, es reubicarà un banc existent, amb respatller i recolza braços.
7.

PLANEJAMENT VIGENT

L'actuació projectada és compatible amb el planejament vigent ja que es desenvolupa dins de l'àmbit
amb qualificació urbanística 5 (xarxa viària bàsica)

11. TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA
Acabades les obres descrites al projecte haurà de ser lliurat el Topogràfic de l'Obra Acabada segons el
Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment de la Cartografia Municipal Topogràfica 3D de
l'Ajuntament de Barcelona vigent.
El pressupost inclou una partida per a poder realitzar el Topogràfic de l'Obra Acabada.
12. ARQUEOLOGIA
La Carta Arqueològica de Barcelona descriu punts d'interès a l'àmbit, codificat com a 036/14: La
intervenció arqueològica ha consistit en el control dels rebaixos necessaris per a la construcció d’un
col•lector i l’ampliació d’un dipòsit. Es van documentar restes en dos punts, un davant de la Plaça de la
Bella Dorita i l’altre davant la Plaça dels Ocellets. Les estructures documentades corresponen a restes de
murs, clavegueres i d’una fossa sèptica, que formarien part de les cases de l’entramat urbanístic anterior
a l’obertura del Paral•lel realitzat entre els anys 1890 i 1894, seguint el projecte del Pla Cerdà.
Donat que l'àmbit de les obres va ser totalment reurbanitzat al 2015 amb les obres de remodelació de
l'Avinguda Paral·lel, es considera que les que ara es projecten, consistents fonalmentalment en la
repavimentació de l'àmbit, no ofereixen l'ocasió de més troballes.
En tot cas, l’aparició imprevista d’algun element d’interès haurà de ser comunicat al Servei
d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. (93 256 68 97 / 93 256 68 90).
Si durant l’obra apareixen restes que calgui documentar es planificarà una intervenció arqueològica per
tal de determinar la importància de les troballes i procedir a la seva excavació i documentació.
Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de l’existència d’un refugi antiaeri caldrà realitzar-ne la
seva documentació que constarà d’una descripció exhaustiva de la troballa, realització d’un
aixecament planimètric i topogràfic amb plantes i seccions a escala, documentació fotogràfica,
documentació dels elements mobles que puguin existir i, a més de la documentació en escàner 3D dels
refugis o trams de refugis afectats pel present projecte. Tot el treball de documentació haurà de ser
supervisat per un arqueòleg i caldrà presentar la documentació relacionada al Servei d’Arqueologia de
l’Institut de Cultura de Barcelona.
13. PROTECCIÓ CIVIL

8.

EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS

Tot l’àmbit del projecte d’urbanització és de titularitat municipal, per la qual cosa no cal contemplar cap
tipus d’expropiació ni d'ocupació temporal.

L'actuació proposada no suposa en cap cas una modificació respecte la circulació i accés dels vehicles
d'emergències.
14. NORMATIVA VIGENT APLICABLE i REFERÈNCIES

9.

SERVEIS EXISTENTS I SERVEIS AFECTATS

L'àmbit on es desenvoluparan les obres va ser reurbanitzat completament al 2014-2015. Els serveis existents
són els habituals d'un espai urbà totalment consolidat amb habitatges, equipaments, serveis... Les
canalitzacions de les diferents companyies discorren paral·lels a les façanes del carrer per tal de donar
servei als habitatges i a les derivacions cap al teixit urbà adjacent.
D'acord amb les actuacions projectades, no es preveu l'afectació de cap servei de companyia. A nivell
d'instal·lacions, només caldrà adequar la xarxa de reg de la mitjana i la connexió dels dos punts de llum a
desplaçar així com de la marquesina i el panell publicitari. També caldrà adequar la instal·lació de
semaforització.
En tot cas, abans de començar l’obra, el contractista sol·licitarà a totes les companyies que tinguin
serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats i sol·licitarà la ACTA TIC.

El capítol d’Aspectes Generals del Document número 3, Plec de Prescripcions Tècniques, del present
projecte recull tota la normativa vigent aplicable en el moment de la redacció del present projecte, la
qual regeix l’espai projectat.
Amb caràcter general serà d’aplicació:






10. MEMÒRIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS
En compliment de la legislació vigent, a l'annex 24 del projecte s'incorpora l'estudi de gestió de residus.
Donada la quantia de l'actuació projectada, no serà necessària la inclusió de la Memòria Ambiental.
És responsabilitat del contractista l'elaboració del Pla de gestió de Residus.






Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011
Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991).
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones
bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995).
RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006)
NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació
Normes UNE
Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998
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EHE de formigó estructural
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228
de 23 setembre 1986)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974)
Reglament vigent Electrotècnic de BT
Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona:
 Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona. Medi Ambient i Serveis
Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. Medi
Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova de
jardineria, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, Setembre 2012.
 Plec de Prescripcions Tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg.
 Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.
 Manual de senyalització dels espais verds de la ciutat de Barcelona, maig de 2013
 Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.
 Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions
d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a
Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013.
 Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de
l’execució d’obres.
 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de 2011
 Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015.
 Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals.
 Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D
de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig 2016
 Pla Director de les TIC. Desplegament d'Infraestructures "Smart" a l'Espai Públic (PDTIC), maig de
2014
 Prescripcions tècniques de les canalitzacions. Direcció de Ciutats Intel·ligents i
Telecomunicacions. Març de 2013.
 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015
 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017
 Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. 2016
 Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de
residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013.
Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic:
 Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener,que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24 de
març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.
 Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-1993). Tal i
com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic”, article
46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment
d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
 Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’1-72003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de projectes que
afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
 El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte
ambiental
Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona
 Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08). (PDF)
 Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06).
 Documento Básico DB SI (edición comentada).





Documento Básico DB SUA (edición comentada).
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD
2267/2004).
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993).

15. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les dimensions i distribució del tancament d'obra ha de permetre la convivència d'obres i de les persones
i minimitzar les afectacions al trànsit, havent de prendre totes les precaucions necessàries per a establir
recorreguts clars i segurs i delimitar clarament els espais on es desenvolupen les actuacions, que podran
quedar totalment tancats al pas dels vianants sense més problema. Cal destacar que les obres es
realitzen en una via principal de la ciutat i a on caldrà estretar la calçada i desviar el carril bici, això farà
necessari tenir una especial cura en la senyalització i els tancaments i proteccions d'obra.
Les obres s'executaran en una única fase. Resulta un termini total de 2 mesos.
16. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2018 realitzats amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. S'ha considerat un 5% de despeses indirectes.
17. REVISIÓ DE PREUS
La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
La classificació dels Contractistes exigida per a l’execució de les obres recollides en el present projecte
d’acord amb els corresponents articles del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de
l’article 123 del RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del Sector Públic, i d'acord amb el Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26
d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015),
és la següent:
Grup G de vials i pistes - Subgrup 6, d’obres vials sense qualificació específica: categoria: 2
19. PERÍODE DE GARANTIA
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sense
perjudici de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunta al projecte.
20. PRESSUPOST
El pressupost d'execució material és de cent setanta-tres mil tres-cents cinquanta-tres euros amb seixantaun cèntims (173.353,61 €).
Afegint el benefici industrial i les despeses generals, el pressupost és de dos-cents sis mil dos-cents noranta
euros amb vuitanta cèntims (206.290,80€), que, amb el 21% d'IVA ascendeix a pressupost d'execució per
contracta de dos-cents quaranta-nou mil sis-cents onze euros amb vuitanta-set cèntims (249.611,87 €).
El pressupost per a coneixement de l’Administració és el resultat de sumar al pressupost d'execució per
contracta els imports corresponents al control de qualitat, amb el corresponent IVA, obtenint un
pressupost total de dos-cents cinquanta-dos mil dotze euros amb quaranta-tres cèntims (252.012,43€).
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21. QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES

22. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Promotor del Projecte

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXES

Emplaçament:

Avinguda Paral·lel / Ronda Sant Pau

Superfície total d’actuació

984,78 m2

Tipus d’actuació

Desplaçament pas de vianants i ajustos puntuals

Característiques urbanístiques:

Via pública

Pressupost d’execució material :

173.353,61 €

Import d’execució de les obres :

249.611,87 € (IVA inclòs)

Import (PEC IVA inc.) / m2

253,47 eur/ m2

PCA

252.012,43 € (IVA inclòs)

Termini d’execució de les obres:

2 mesos

Annex número 11. Estructuració de les obres projectades

Direcció de projecte BIMSA

Oriol Bonet

Annex número 12. Senyalització

Coordinació BIMSA

Dani Alsina

Annex número 14. Canalització i desviament de cursos d'aigua natural

Redactors del Projecte:

Sònia Martín (ECCP) i Pere Ollé (Arq.Tèc)

Annex número 15. Serveis Afectats

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut

Sònia Martín (ECCP) i Pere Ollé (Arq.Tèc)

Annex número 16. Elements urbans existents i afectats

Aixecament topogràfic de l'àmbit

Projecte Obra Acabada Av.Paral·lel (2015)

Data de redacció del projecte:

Desembre 2018

MEMÒRIA
ANNEXES A LA MEMÒRIA
Annex número 01. Antecedents
Annex número 02. Compliment de Prescripcions
Annex número 03. Cartografia i Topografia
Annex número 04. Traçat, replantejament i definició geomètrica
Annex número 05. Moviment de terres i enderrocs
Annex número 06. Ferms i Paviments
Annex número 07. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex número 08. Geologia i Geotècnia
Annex número 09. Estructures i murs
Annex número 10. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres

Annex número 13. Enllumenat

Actuació de:
Enderroc i operacions prèvies

Enderroc paviment vorera:

Annex número 17. Expropiacions
Annex número 18. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Annex número 19. Pla d’Obres

144,4m2

Enderroc paviment calçada (fresat):

Annex número 20. Justificació de Preus
770m2

Annex número 21. Pressupost per a Coneixement de l’Administració

Enderroc de vorades: 62,5m

Annex número 22. Pla de Control de Qualitat

Actuació de:

Superfície paviment panot: 222,50m2

Annex número 23. Accessibilitat

Pavimentació

Superfície paviment mescla bituminosa: 770 m2

Annex número 24. Gestió de residus

Vorada: 68m

Annex número 25. Reportatge Fotogràfic

Rigola: 94m

Annex número 26. Avaluació de risc potencial d'existència d'amiant-ciment ocult a
l'àmbit

Actuació de:

Número de COLUMNES: 2 unitats (EXISTENTS DESPLAÇADES)

Enllumenat

Secció cable: 4x6mm2
Canalització: 8m

DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT NÚM 4. PRESSUPOST

Actuació de:

- Bancs: 1u (EXISTENT DESPLAÇAT)

AMIDAMENTS

Elements urbans

- Papereres: 2u (EXISTENTS DESPLAÇADES)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS

Actuació de:

- Arbres existents: 10u

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Jardineria

- Arbres afectats: 0 unitats

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

- Arbres en escocell: 10 unitats

PRESSUPOSTOS PARCIALS

- Plantació d'arbustiva: 300 unitats

PRESSUPOST GENERAL

- Canonada de reg: 28,5m
Actuació de:
Senyalització i semaforització

- Nous semàfors: 6u
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23. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del R.D.
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la
utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra
Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors:

Sònia Martín Rodríguez

Pere Ollé Roig

Eng.Camins Canals i Ports

Arquitecte Tècnic
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24. LLISTAT DE RESPONSABLES D'ESPAI PÚBLIC
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25. QUADRE NATURA
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26. QUADRE RESUM
Jardineria i Reg
SUPERFÍCIES (m2)
Superfície total actuació:

984,78

Superfície zona verda:

32,5

Superfície de vials:

770

Superfície de voreres:

182.28

Superfície de prioritat invertida:

-

Plantacions arbustos (u):

158

Superfície de parterre:

32,5

nº arbres afectats:

0

nº arbres existents a conservar:

10

nºarbres nous:

0

nº escocells:

10

Longitud canonada de reg (m):

28,5m

AMIDAMENTS PRINCIPALS
Mobiliari urbà

Xarxa de clavegueram
Longitud de canonada:

-

Pous registre:

1u

Embornals:

1u

Pavimentació
Sup. Pedra natural:

41

Sup. Asfalt:

770

Sup. Formigó:

-

Sup. Panot:

222,5

ml vorada:

68

Sup. Llamborda:

-

2

Pilones:

-

Bancs:

1

Cadires:

-0

Baranes:

-

Pèrgoles:

-

ENERGIA PRESSUPOST
Consumidors previstos ’electricitat (ex.escales
mecàniques, bombes, casetes, bars, parcs, etc.)

-

Demanda d’electricitat/potència(kWh) i (Kw)

-

Usos previstos tèrmics (calor/fred)
calenta, dutxes, refrigeració espais)

Xarxa d'enllumenat (*existent desplaçat)
Nº columnes o bàculs

Papereres:

2 existents

Alçada columnes o bàculs
Nº lluminàries per façana

-

Secció cable elèctric(mm2)

4x6

Longitud de línia aèria que es soterra

-

Potència làmpades (W)

existent

(ex.

Aigua

-

Demanda de calor/fred per a cada tipologia
(kWh)

-

PRESSUPOST
PEM

173.353,61 €

PEC (iva inclòs)

249.611,87 €
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Annex 01. Antecedents

ANTECEDENTS
Al 2014-2015 es van dur a termes les obres de reurbanització de l'Avinguda Paral·lel. La remodelació de
l'avinguda va permetre guanyar espai pels vianants, reubicar el carril bici al centre de la calçada i
convertir en placetes les illes del costat Eixample.
Per altra banda, als darrers temps el barri de Sant Antoni està sent objecte d'una gran transformació
articulada des de la remodelació i recuperació de l'històric Mercat i amb la formalització del que es
coneix com a superilla. Dins del context d'aquesta superilla de Sant Antoni, es proposen actuacions sobre
alguns carrers amb diferent nivell d'actuació:
- Actuacions estructurants
- Actuacions tàctiques
- Actuacions de millora
- Actuacions d'adequació

La necessitat de compatibilitzar la transformació del barri amb els diferents usos i serveis obliga, entre
altres, a modificar el recorregut de la línia del D50 de forma que arribi fins a Avinguda del Paral·lel baixant
per Viladomat, faci parada en aquesta via principal arribant així fins a Poble Sec, i giri cap a Ronda Sant
Pau, on mantindrà la seva parada de regulació. La modificació del recorregut és viable segons mobilitat,
havent només de modificar puntualment l'estat actual de paral·lel just a la trobada amb Ronda de Sant
Pau.
L'objecte del projecte és definir els ajustos necessaris a Avinguda del Paral·lel per possibilitar aquest gir a
l'esquerra cap a Ronda Sant Pau des del carril bus ubicat a la dreta de la calçada Llobregat de
l'avinguda.

Les actuacions comporten una reestructuració de la mobilitat als vials del barri, tant del vehicle privat
com del transport públic i la bicicleta.
Finalment, des del 2012 s'està desplegant la nova Xarxa Ortogonal d'Autobusos, una reordenació del
servei d'autobusos urbans de Barcelona. Amb el desplegament de les darreres fases ha entrat en servei la
línia de bus D50, amb parada de regulació a Ronda Sant Pau i que té el seu recorregut actual per alguns
dels carrers que conformen l'àmbit superilla, la nova geometria i naturalesa dels quals és incompatible
amb el pas d'un autobús.
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COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS
INTRODUCCIÓ
Aquest annex té per objectiu posar de manifest la normativa seguida o tinguda en compte per a
redactar el Projecte, així com deixar constància del compliment de les prescripcions fetes pels serveis
tècnics municipals consultats.
RELACIÓ DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS i COMPLIMENT
Al llarg de la redacció del projecte executiu s’han recollit les aportacions i indicacions dels agents
municipals competents.
A continuació s’especifiquen els aspectes més rellevants als quals dóna compliment aquest projecte:


Districte

S'han mantingut vàries reunions amb Districte (Elisenda Capera i Miquel Àngel Valdueza):
-

Proposta general i estat final.

-

Parades d'autobús previstes a l'estat final.



Mobilitat

S'han fet un seguit de reunions amb Mobilitat (referent: Laia Carreras)
-

Solució final a encaixar.

-

Recorregut provisional D50 durant l'execució de les obres dels carrers de la Superilla i mentre no
s'executin les previstes en aquest projecte.

-

Una segona parada independent de la que es trasllada, amb marquesina i plataforma de
desencotxament.



Projectes Urbans

El conjunt d'actuacions relacionades amb la superilla té com a referent a Rosa López. S'ha fet una reunió
amb Projectes Urbans (Carles Casamor)
-

Disseny de la proposta final.

S'inclouen els correus amb Mobilitat

Annex 02. Compliment de prescripcions
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RELACIÓ DE PRESCRIPCIONS NORMATIVES PER L’ÀMBIT DE PROJECTE
Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents:


Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011



Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.



Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991).



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones
bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.



Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995).



RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006)



NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació



Normes UNE



Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona BOP 143 i correccions d’errades del BOP 160181-57 275 Annex 1



Ordenança sobre Obres i Instal·lacions i Serveis en Domini Públic Municipal – 22-03-1991



Llei i Reglament sobre Seguretat i Salut en el treball.



Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998



EHE de formigó estructural



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228
de 23 setembre 1986)



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974)



Reglament vigent Electrotècnic de BT



Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona:


Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona. Medi Ambient i Serveis
Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011



Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. Medi
Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011



Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova de
jardineria, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, Setembre 2012.



Plec de Prescripcions Tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg.



Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.



Manual de senyalització dels espais verds de la ciutat de Barcelona, maig de 2013



Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.



Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions
d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a
Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013.



Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de
l’execució d’obres.



Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de 2011



Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015.



Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals.
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Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D
de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig 2016



Pla Director de les TIC. Desplegament d'Infraestructures "Smart" a l'Espai Públic (PDTIC), maig de
2014



Prescripcions tècniques de les
Telecomunicacions. Març de 2013.



Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015



Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017





Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de
residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013



canalitzacions.

Direcció

de

Ciutats

Intel·ligents



i



Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic:


Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener,que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24 de
març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.



Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-1993). Tal i
com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic”, article
46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment
d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.






Residus
Classificació dels residus; càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada; disposició de
residus en instal·lació autoritzada; i matxuqueig de residus petris i no petris dins l’obra.



Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’1-72003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de projectes que
afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte
ambiental

Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona


Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08). (PDF)



Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06).



Documento Básico DB SI (edición comentada).



Documento Básico DB SUA (edición comentada).



Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD
2267/2004).



Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993).

A continuació es presenta el llistat de normatives i ordres de compliment que s’han tingut en compte per
redactar el projecte executiu i per àmbit d’actuacions del mateix :







Residus d’obra i enderrocs
Enderrocs
Enderroc de fonaments i contencions; enderroc d’elements de vialitat; enderroc d’elements de
protecció i senyalització; enderroc d’elements de clavegueram i drenatge; regularització de
superfícies de formigó; enderroc d’elements vegetals.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones










Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 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.

Normativa tècnica general d’urbanització

GENERAL


Llei 1/2005, text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002)

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995)
 Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales”
(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002)


Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
 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)
 Moviment de terres (excavacions, reblerts, etc.)
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
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).
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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.


Vialitat

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:



Genèric d’instal·lacions urbanes

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl.
(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)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.

(BOP núm. 122 de 22/05/1991)

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.



Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se
PG-4).
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes
de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.




Xarxes de proveïment d’aigua potable

Llei 29/1985 de “Aguas”

(BOE núm. 189 de 8/08/1985)
 Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control
de calidad de las potables de consumo público”.
(BOE núm. 226 de 20/09/1990)
 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)


Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà.

(DOCG de 5/12/1998)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)


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



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

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


Hidrants d’incendi

Ordre Circular 8/01.

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)

(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.

 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de
Protección contra Incendios en los edificios”

(BOP núm. 122 de 22/05/1991)

(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 )

Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTERSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”

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.

(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que
aprova el reglament CPI.
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Xarxes de sanejament

(BOE núm. 152 de 26/06/1984)

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.



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



UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

(BOE núm. 312 de 20/12/1995)



 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.



UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

(BOE núm. 228 de 23/09/1986)


Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.(Àrea metropolitana de Barcelona)

(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)





Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials



(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)


Xarxa de distribució elèctrica

Sector elèctric


Llei 54/1997 del Sector elèctric

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.




Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.



NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.



Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976



(DOGC 18/12/2001)
Alta Tensió


Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969
 Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis,
construccions i zones de risc específic”. (Barcelona 21/01/1987)
Baixa Tensió
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002)
 Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica). (BOE de
9/10/1973)
 Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, HECSA i FHSSA,
les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament d’energia elèctrica en baixa
tensió. (DOGC 6/07/83)



Enllumenat públic

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient

Especificacions tècniques de les Companyies:



(BOE núm. 310 de 27/12/2000)


Xarxa de telecomunicacions



 Jardineria i reg
NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los
espacios verdes. Mantenimiento de palmeras.
NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los
espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: poda.

NORMATIVA GENERAL:
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
-NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de
hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
-NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles
de hoja perenne.

NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos
de plantación.
ARBRES:
-NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal.
Técnicas de plantación de árboles.

(DOGC 12/06/2001)
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.

NTJ 14C-3:1999 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de los
espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: Otras operaciones.

(BOE núm. 224 18/09/2002)
 Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova
la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a
instal·lacions d’enllumenat públic.

LA RESTA DE NORMATIVES TÈCNIQUES D’APLICACIÓ PER AQUEST PROJECTE, ESTAN RECOLLIDES EN ELS
DIFERENTS APARTATS DEL DOCUMENT NÚMERO 3, CORRESPONENT AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
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CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

La proposta es recolza en els plànols d'estat final del Projecte d'obra acabada de la remodelació de
l'Avinguda Paral·lel. Barcelona (abril 2015), així com en topografies de menys detall de l’ICC i de
l'Ajuntament de Barcelona.
A continuació s'adjunta el plànol emprat com a base d'estat actual.
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TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
El replantejament i definició geomètrica es centra a definir les actuacions que modifiquen l'estat inicial de
l'àmbit.
Estat actual
L'Avinguda del Paral·lel es va remodelar executant una calçada de 22m distribuïda, de vorera Besòs a
Llobregat, en un carril de serveis, un carril bus i dos de circulació en sentit mar-muntanya, un carril bici
direccional amb una franja enjardinada de 1,5m adjacent, i dos carrils de circulació i un carril bus en
sentit muntanya-mar més una línia de serveis. Les voreres tenen un ample de gairebé 8m a ambdós
cantons.
A la trobada amb Ronda de Sant Pau es va executar una placeta al cantó Eixample. Un pas de vianants
de 9m d'ample connecta aquesta placeta amb la Plaça de la Bella Dorita.
Descripció de la solució adoptada
La proposta manté les alineacions i rasants actuals. Pel disseny de la nova definició geomètrica en planta
s'han tingut en compte les següents consideracions:
- Rasants actuals
- Guals i accessos a carrers perpendiculars (cantó Poble Sec) existents
- Arbrat existent
- Condicionants de mobilitat per a poder efectuar la maniobra necessària.
A partir d'aquestes premisses s'ha definit la nova posició del gual de vianants i les actuacions de
pavimentació i desplaçament d'elements urbans a realitzar paral·lelament. L'estat proposat es troba
degudament acotat i replantejat prenent com a referència punts fixos de l'àmbit (consultar el plànol 05C
Replanteig i definició geomètrica). Les coordenades de tots els plànols són UTM.
Així, el pas de vianants es desplaçarà uns 15,5m (mesurats a eix de PTI) cap a Plaça Espanya i la
marquesina de la parada de bus 1061 (Paral·lel - Vila i Vilà) s'haurà d'ajustar uns 5m. Així s'habilita un espai
de 18m al carril bus existent entre el nou gual de vianants i la nova línia de detenció amb una nova
parada de bus, amb marquesina, des d'on el D50 podrà girar a l'esquerra cap a Ronda de Sant Pau.
Aquest gir s farà travessant la mitjana per un espai habilitat de 12,80m.
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MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
L’execució de les obres definides implica realitzar operacions d'enderrocs i mínimes de moviment de
terres, ja que gairebé totes les actuacions són "de pell".
Caldrà enderrocar paviment de les voreres, de panot, i els encintats (vorades, escocells i guals) i de la
mitjana (de peces).
El moviment de terres es reduirà al necessari per l'excavació de les rases de serveis i l'associat a la
jardineria per l'arbrat viari i l'enjardinament de la mitjana.
Donada la naturalesa dels materials existents i de la profunditat a la que es treballarà es preveu que
seran fàcilment excavables mitjançant maquinària convencional de moviment de terres, tipus
retroexcavadora i retroexcavadora petita giratòria, i mitjans manuals.
Es considera que la major part dels materials procedents de l'excavació a la zona d’estudi, són tolerables,
i en conseqüència aptes per al rebliment de rases. Malgrat això, el reblert de les rases d'instal·lacions es
farà amb material d'aportació, per garantir una compactació i comportament adients.
Així, les actuacions principals previstes són:
MOVIMENT DE TERRES:


Excavació i reblert de rases



Plantacions: substrats de jardineria

ENDERROCS i ARRENCADES:


Enderroc del paviment de voreres



Enderroc d'encintats (vorades, guals, escocells,...)



Desmuntatge de punts de llum



Desmuntatge d'elements urbans: papereres, senyalització vertical, aparca bicicletes,...

A nivell pressupostari, el transport i deposició a abocador o a planta de reciclatge, amb el corresponent
cànon d'abocament, es troben inclosos al corresponent capítol de gestió de residus.
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FERMS I PAVIMENTS
Les obres previstes consisteixen en realitzar els ajustos necessaris a Avinguda Paral·lel per a possibilitar el
gir d'un bus cap a Ronda de Sant Pau des del carril bus adjacent a la Plaça de la Bella Dorita. Aquests
ajustos impliquen modificar l'actual pas de vianants entre aquesta plaça i la generada durant la
reurbanització de l'avinguda al cantó eixample i a adaptar els paviments afectats, refent aquells on es
situa el pas de vianants actual i modificant els existents on cal executar el nou pas.

Annex 06. Ferms i paviments

A la mitjana, on es localitza el carril bici, també es troben paviments de peces de granit, de diferent
especejament i gruix. Els encintant són amb vorada granítica i rigoles de 30x10x10cm de granit i de peces
prefabricades de formigó amb àrid negre (basalt).

L’actuació inclou també la recuperació d'una posició d'arbrat viari al cantó Poble Sec.
Caldrà executar canalitzacions per a la instal·lació d'enllumenat, de semaforització i reg.
Estat actual
Les voreres són de panot de 20x20cm, quatre pastilles al cantó Poble Sec i panot flor a la vorera Eixample. Els
encintats són vorades granítiques i rigola de 30x30cm. El gual de vianants és de peces de granit de 120cm.
Tant la plaça de la trobada del Paral·lel amb la Ronda de Sant Pau com la plaça de la Bella Dorita
presenten paviment de granit. El del cantó Eixample, executat durant les obres de remodelació de
l'avinguda de 2014-2015 són peces rectangulars de diferents mides, de 6cm de gruix, amb juntes longitudinals
i transversals de 8mm i 3mm respectivament, cares vistes flamejades.

informació del projecte as-built de la reforma finalitzada el 2015
La plaça de la Bella Dorita, amb peces longitudinals i juntes longitudinals i transversals també diferents, són de
granit negre.

Els paviments tàctils indicadors (ratllat) estan executats amb el mateix material que el paviment adjacent a
l'encaminament. El ranurat es va executar in situ en el cas dels paviments de pedra natural.
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Encintat: vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, sobre base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió. Vorada amb bústia allà on coincideixi
amb embornal.



Encintat: escocell de diferents mides de xapa d'acer galvanitzat de 0,8cm de gruix i 200mm
d'alçada, sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió.



Encintat: rigola de morter de ciment blanc de 30cm d'amplada i 8cm de gruix, adossada a la
vorada, sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

Al tram de la mitjana on s'executarà el nou pas de vianants, actual zona enjardinada, s'ha previst una
base de tot-u en substitució dels substrats de jardineria actuals.



Guals per a vianants (120cm d'amplada) de pedra granítica amb cares vistes flamejades de
120x40cm i 10cm de gruix, sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 20cm de gruix.

Solucions adoptades



Carril bici:

Actuació projectada
S'enderrocaran els paviments existents a l'àmbit del pas de vianants existent i del nou, refent els paviments
de forma que es reprodueixi el pas de vianants actual i s'esborri l'actual.
Així, es refaran amb panot dels trams de les voreres de l'àmbit (de quatre pastilles cantó Poble Sec i
panot de flor a la banda Eixample) i amb granit allà on escau, tant dels espais de les voreres com del
carril bici. S'incorporaran els PTI necessaris així com els encintats escaients, de la mateixa tipologia que
l'existent abans descrita.

o

Voreres: paviment de panot de 20x20x4cm, sobre suport de 2-3cm de morter M-10, pastat, i base
de formigó HM-20 de 15cm de gruix.

encintat de granet de color gris de 297x100x160mm i de 297x100x60mm sobre base de
formigó HM-20

o

Els encaminaments per a invidents es faran amb panot ratllat. El projecte preveu enderrocar i
refer la base de formigó actual.

encintat de llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basat (acabat
negre) de 300x100x100mm, col·locat sobre base de formigó HM-20

o

Voreres/places: paviments de granit igual als existents sobre suport de 2-3cm de morter M-10,
pastat, i base de formigó HM-20 de 15cm de gruix.

encintat amb vorada de granit de 197mm d'ample i 240mm d'alçada i diferents
longituds, col·locats sobre formigó HM-20

o

Plaça eixample: peces rectangulars de granit, color gris quintana, cares vistes
flamejades, de 6cm de gruix, d'especejament i patró igual que l'existent, amb juntes
longitudinals de 8mm i transversals de 3mm

paviment de peces rectangulars de granit gris, cares vistes flamejades, de 60mm de
gruix, col·locades sobre formigó HM-20 i subbase de tot-u

o

paviment de lloses rectangulars de granit gris, cares vistes flamejades, de 150mm de gruix
i peces especials, col·locades sobre formigó HM-20 i subbase de tot-u

A continuació es llisten i es descriuen els diferents paviments:




o

o

Plaça Bella Dorita: peces rectangulars allargades de granit, color negre, de 10cm de
gruix, d'especejament i patró igual que l'existent, amb juntes longitudinals i transversals
diferents.
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Paviment de calçada de paviment bituminós. Refer capa de trànsit:
o

Reg d’adherència per a microaglomerat tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH (1,0 kg/m2)
(ECR-1).

o

3cm de BBTM 11A BM-3c, amb una dotació de 65 kg/m2, per a la capa de trànsit.

Els nous paviments de vorera s'executaran on actualment ja hi són presents i la rasant no es modificarà,
per la qual cosa es considera l'esplanada actual adequada. A l'àmbit de la mitjana, actualment
enjardinada, s'ha previst un saneig amb tot-u artificial (50cm)
Per la reposició del paviment afectat per l'execució de canalitzacions(de panot en tots els casos), s'ha previst
un ample mínim d'1m. No s'executarà cap creuament de calçada.
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CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE

INTRODUCCIÓ
L'objecte d'aquest annex és estudiar quina és l'afectació que tindrà a nivell de recollida d'aigua pluvial
superficial la modificació projectada a l'àmbit de projecte, procedir a la seva recollida de forma
convenient en cas que esdevingui necessari i incorporar-la a la xarxa de clavegueram existent a la zona.
ESTAT ACTUAL
Actualment, les calçades presenten bombeig i es recull l'aigua contra vorada, a ambdós cantons, amb
embornals. A l'actual pas de vianants, al cantó Eixample, hi ha un embornal amb reixa Barcelona 1 just
abans del pas, aigües amunt, per interceptar l'aigua que circuli per la rigola.
A la banda Poble Sec, hi ha un embornal uns 9m aigües amunt de l'actual pas de vianants.
SOLUCIÓ ADOPTADA
El projecte preveu el desplaçament del pas de vianant actual uns 15,5m cap a Plaça Espanya.
A la banda Eixample no caldrà realitzar cap actuació, quedant l'embornal existent a la seva posició
actual. Actualment, la línia de serveis està dins d'un encaix a la vorera, on trobem un embornal just al
punt baix de l'encaix, i el nou pas de vianants estarà situat a uns 13,5m del final d'aquest encaix, per la
qual cosa es considera que la làmina d'aigua que pot circular per la rigola habitualment d'acord amb
l'àrea tributària no hauria de suposar una molèstia pels vianants.
A la banda Poble Sec, en canvi, l'actual embornal quedarà just a l'àmbit del nou pas de vianants, per la
qual cosa es proposa executar un de nou a uns 8,5m respecte l'actual, de forma que quedi just aigües
amunt del nou pas, amb reixa Barcelona 1 i amb vorada bústia. La connexió, amb D315mm es realitzarà
a l'embornal existent, on es proposa executar un pou de 70x70cm i 1m de fondària de forma que sigui
registrable per tasques de manteniment.
FONTS
No hi ha cap font a l'àmbit de l'actuació.
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GEOLOGIA I GEOTECNIA

Normalment, si les graves no emmascaren la seva composició, es pot observar que la formació pleistocena
està constituïda per la repetició cíclica de la següent sèrie:


INTRODUCCIÓ



Les obres projectades consisteixen fonamentalment a actuacions sobre els paviments per a desplaçar el
pas de vianants, dos punts de llum i la parada d'autobús del costat Llobregat. S'executaran
canalitzacions per a instal·lacions d'instal·lacions d'enllumenat i reg, amb rases que seran de poca
fondària, per la qual cosa no és necessari realitzar un estudi geotècnic.
MARC GEOGRÀFIC



Argila vermella compacta (és freqüent la presència de graves disperses en aquest nivell, així com
nòduls calcaris.
Llims groguencs, que constitueixen un loess de tipus mediterrani (són freqüents també els nòduls
calcaris)
Crosta de calcària rosada (tortorà). La potència d’aquest nivell en general és de 20-30 cm, arribant
en casos excepcionals a potències superiors a un metre.

Aquesta sèrie es repeteix generalment unes tres vegades, (tricicle). El cabussament dels nivells segueixen el
pendent topogràfic del terreny.
La repetició cíclica es pot veure afectada en moltes zones per:

D'acord amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut Geològic de Catalunya, des d’un punt de vista
geològic la zona es troba al peu del vessant sud-oriental de la Serra de Collserola, és una superfície
relativament plana inclinada cap al SE, que neix al vessant SE del massís de Collserola i que tendeix a
horitzontalitzar-se cap a la costa. Aquest sector està constituït fonamentalment per sediments al·luvials i
col·luvials plistocens, en els quals es van encaixar, posteriorment, la xarxa de drenatge holocena.
Els sediments quaternaris, que tenen un gruix variable, en tot cas inferior a 40 metres, reposen damunt un
sòcol fonamentalment compost de roques metamòrfiques i sedimentàries paleozoiques i granitoides
hercinians. Els materials del sòcol afloren de forma extensa a les parts altes dels turons de la Peira, de la
Rovira i del Carmel. S’interpreta que, a grans trets el sòcol es trobar compartimentat per un sistema de
falles normals associades a l’obertura de la Mediterrània occidental durant el Neogen. Les diferents
roques aflorants i les dades de subsòl disponibles posen de manifest que l’estructura interna dels diferent
compartiments és complexa.
S’ha de destacar que les roques sedimentàries i metamòrfiques paleozoiques es troben fortament
deformades per plecs foliacions i fractures atribuïbles a l’orogènia herciniana, i posteriorment, per
l’orogènia alpina.
L'activitat antròpica ha comportat canvis molt importants en la configuració geològica natural.
CONTEXT GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC
Mapa geològic del Pla de Barcelona (Bosch i Ventanyol i RSE)





Existència de graves de pissarra, presents en un o alguns nivells.
Manca d’algun dels nivells descrits.
La crosta calcària no sempre es forma, i la seva extensió i potència són molt irregulars.

D'acord amb les dades de l'Institut Geològic de Catalunya, la zona de projecte correspon a una zona on
dominen els sediments propis del pla de Barcelona.
Les argiles vermelles són detectades molt en superfície, i una vegada s’avança en el sondejos, les argiles
vermelles es sobreposen als llims i a les sorres deltaiques cada vegada amb major potència, fins que tots els
materials són pròpiament deltaics.
La potència dels sediments pleistocens és força variable, però a la majoria de punts és inferior a 20-25 m, i
només supera els 35m en comptades ocasions.
Els sediments pleistocens de Barcelona presenten una morfologia en pendent suau en direcció al mar. Els
seus valors geotècnics segons cada nivell són:
Argiles vermelles
Granulometria: tamís Nº200 passa > 80%
Humitat: 12-20 %
No comportament expansiu
Densitat natural 1.95-2.10 T/m3
LL=30-45; LP 15-20; IP=15-25
Classificació Casagrande CL
qu=2.5-5.0 kg/cm2
=28º-30º
Capacitat portant admissible qa=2.5-4.0 kg/cm2 (FS=3)
Els llims
Granulometria: tamís Nº200 passa > 70-90%
No comportament expansiu
Densitat natural 1.9-2.0 T/m3
LL=20-30; LP 10-20; IP=7-15
Classificació Casagrande CL-ML
qu=1.5-2.5 kg/cm2
=23-26º
Capacitat portant admissible qa=1.5-2.5 kg/cm2 (FS=3).
EXCAVABILITAT i APROFITAMENT DELS MATERIALS

àmbit de projecte

D'acord amb les dades de l'Institut Geològic de Catalunya, els materials es podran excavar amb mitjans
mecànics convencionals. Els talussos de rases temporalment es presumeixen estables.
Els materials excavats no s'aprofitaran per al reblert, projectant-se emprar sòl d'aportació, homogeni, per
garantir una correcta compactació.
No es preveu la presència de nivell freàtic durant l’execució de les obres.
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ESTRUCTURES I MURS
El projecte no contempla la necessitat d'executar cap tipus de mur de contenció ni d'element estructural com a
tal.
Només caldrà executar els fonaments de les columnes d'enllumenat, que seran daus de formigó en massa i de
dimensions d'acord amb l'industrial que les subministra.
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ESTUDI DE L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
L’objecte de l’annex és exposar les mesures que es consideren necessàries per a desenvolupar les obres
previstes al projecte de les actuacions a dur a terme a l'Avinguda Paral·lel donat el nou recorregut de la
línia de bus D50.
La principal actuació és el desplaçament del pas de vianants existent cap a Plaça Espanya i l'adequació
dels paviments afectats, tant a vorera com a la mitjana. Tot i que la calçada en sí no es veurà afectada,
es preveu el fresat i reposició de la capa de trànsit a l'àmbit de forma que la senyalització horitzontal
quedi perfectament redefinida.
Es planteja executar primer les actuacions necessàries a les voreres per executar el nou gual. Es proposa
executar primer el nou gual, mantenint l'actual pas de vianants obert. Ara bé, quan calgui enderrocar i
refer els paviments de l'actual pas, caldrà desviar els vianants pels passos de vianants adjacents quedant
aquest creuament temporalment tallat.
A la banda Poble Sec, caldrà realitzar el desplaçament de la parada de bus 1061 i la plataforma
d'encotxament i desencotxament a la seva posició definitiva (uns 3,5m cap a Plaça Espanya). S'ocuparà
parcialment el carril de serveis per instal·lar les proteccions escaients (barreres tipus new jersey), carril on
caldrà refer la senyalització horitzontal d'acord amb els seus usos finals.
Els accessos als carrers de Salvà i de Fontrodona no es veuran afectats.
Al cantó Eixample, però, on el carril de serveis està executat en un encaix a la vorera, es veurà afectat el
carril bus per instal·lar les proteccions escaients. Es proposa desplaçar provisionalment la parada de bus
140 per a facilitar la maniobra d'apropament dels autobusos.
Un cop finalitzades les actuacions que afecten a calçada de les voreres, es passarà a executar les obres
de la mitjana, on caldrà obrir el nou pas de vianants a la zona de mitjana actualment enjardinada i
enderrocar el gual actual estirant la xarxa de reg existent i reproduint les plantacions. El carril bici quedarà
temporalment tallat per obres, fet que caldrà senyalitzar adequadament als passos de vianants
immediatament anteriors i posteriors. Es proposa desviar un sentit de carril bici per cada calçada, amb les
proteccions escaients, aprofitant el carril de circulació que cal eliminar. La durada del desviament serà el
mateix que el de la fase 2 (1 mes aproximadament).
El pas per la mitjana cap a Ronda Sant Pau es realitzarà per un espai existent actualment, havent només
d'adequar la senyalització i ajustant les proteccions existents del carril bici.
Finalment, les actuacions inclouen el desplaçament de dos punts de llum i l'adaptació i ampliació
semaforització de la cruïlla d'acord amb el nou gir de l'autobús. El nou recorregut no quedarà establert
per TMB fins a la finalització total de les obres.
Els desviaments i senyalització proposades es troben recollides al plànol 9.B. La valoració de les
proteccions i senyalització d'obres es troba en un capítol específic del pressupost donada la seva
importància.
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ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES
Les obres es plantegen en una única fase d'obra. Les actuacions projectades s'estructuren en capítols
que engloben totes les partides necessàries per a l'execució del concepte, segons l'ordre d'execució
lògic. Es contemplen, al final, els conceptes comuns a totes elles.
L'esquema de l'estructuració de les obres projectades és:
01 Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres
02 Ferms i paviments
03 Enllumenat
04 Drenatge
05 Jardineria i reg
06 Senyalització i semaforització
07 Elements urbans
08 Gestió de residus
09 Altres
Així, el pressupost s'estructura en els capítols i subcapítols que engloben les partides de cadascuna de les
activitats d'obra.
A continuació s'adjunta l'esquema general de l'estructura del pressupost del projecte.
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SENYALITZACIÓ
INTRODUCCIÓ
A continuació es descriuen les actuacions previstes al projecte respecte la senyalització vertical i
horitzontal, tant definitiva com provisional.
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La senyalització horitzontal haurà de ser de color blanc amb pintura en base d'aigua (sense dissolvents),
dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de
300 gr/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols per tal d'incremental el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175
La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una
dosificació mínima de 720 gr/m2
La senyalització horitzontal es realitzarà segons "Marques Vials" del Manual de Senyalització Urbana per a
la ciutat de Barcelona.

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL DEFINITIVA
Per a la definició de la senyalització s’ha seguit el contingut i les recomanacions de les següents normes i
documents:
 “MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES. IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DEL DOMINI PÚBLIC”.
Editat per l’Ajuntament de Barcelona.
 “MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A LA CIUTAT DE BARCELONA”. Editat per l’Ajuntament de
Barcelona.
 Instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES".
 Instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL".
 Ordre VIV/561/2010, d'accessibilitat.
 "MANUAL DE DISSENY DE CARRILS BICI DE BARCELONA"
S’ha dotat el pressupost amb la partida corresponent per a l’actualització de l’inventari INCA.

SEMAFORITZACIÓ
Actualment la cruïlla està semaforitzada. Es mantindran els semàfors situats a l'actual pas de vianants, on
es formalitzarà una nova línia de detenció des d'on girarà el D50 amb una fase semafòrica pròpia
coincident amb el verd del pas de vianants de Ronda de Sant Pau. Així, s'instal·larà un nou semàfor per al
bus sobre el bàcul existent i dos ambres als suports dels semàfors del pas de vianants de Ronda Sant Pau.
Per altra banda, s'instal·larà una nova semaforització completa al nou pas de vianants, a calçada i carril
bici, amb un nou bàcul i nous suports.
El pressupost preveu el seu desplaçament provisional i definitiu sobre columnes noves així com grups
semafòrics nous per si els condicionants així ho requereixen en el moment d'executar les obres.
SENYALITZACIÓ DURANT LA FASE D'OBRES
Es poden definir dues zones a nivell de senyalització provisional d’obres:
 La zona de calçada
 La zona de voreres

SENYALITZACIÓ VERTICAL
Les actuacions previstes respecte la senyalització vertical són mínimes. Es conservarà la senyalització
existent, que segueix essent vàlida, i s'instal·larà una placa informativa amb el text de "excepte bus" sota
el senyal de prohibit girar a l'esquerra situat actualment a la mitjana, a l'alçada d'on s'habilitarà l'espai per
a realitzar la maniobra de gir del D50. Les plaques existents compleixen la normativa vigent.
També es projecta el desplaçament de la senyalització vertical escaient per de càrrega i descàrrega i la
col·locació d'un nou senyal indicant el nou tram habilitat per aparcament de motos.
Es col·locaran tots els senyals que sigui possible sobre suports d'altres elements, com ara les columnes
d'enllumenat o suports de semàfors. Els que no sigui possible, es col·locaran sobre suport d'alumini ubicant
les senyals a 2.60 m de terra i amb un ancoratge mínim de 30 cm agafat amb morter hidràulic. El pal serà
de secció circular de diàmetre 60 mm d'alumini d'espessor 4 mm pintat amb pintura de pols de polièster.
Els senyals seran d'alumini HI nivell II de retroreflexivitat 250/300cd/m2 de 2 mm d'espessor.
Les dimensions dels senyals seran de diàmetre 600, 400 (sobre semàfor) i de costat 900 les triangulars i les
quadrades.
La senyalització de la nova ordenació viària es farà d'acord al Manual de Senyalització Urbana per a la
ciutat de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona.

Gairebé la totalitat de les obres s'executaran a les voreres, essent mínimes les afectacions a calçada
excepte per refer la capa de trànsit i la senyalització horitzontal. Segons l’annex 10 Estudi de l'organització
i desenvolupament de les obres i les diferents fases d’obra definides, es senyalitzarà tenint en compte que
en tot moment es manté la circulació per Paral·lel, mentre que el pas de vianants es veurà temporalment
anul·lat havent de creuar pels immediatament següents. El carril bici quedarà desviat en el moment que
calgui actuar a la mitjana, desdoblant el carril fent passar per cadascuna de les calçades un sentit de
circulació, degudament senyalitzat i protegit.
A la totalitat de l'àmbit hi ha carril de servei adjacent a la vorada de Poble Sec, així que per a les
actuacions en aquesta banda caldrà suprimir temporalment aquesta línia de serveis ocupant la meitat
de la seva amplada total, aproximadament. Caldrà mantenir operativa la parada de bus. La delimitació
serà amb tanca mòbil de malla electrosoldada amb peus de formigó per la banda de la vorera i amb
tanques tipus new jersey, plàstiques i de formigó, a calçada. Al cantó Eixample, on hi ha carril bus, caldrà
estretar la calçada i segregar la zona d'obres amb els mateixos criteris.
Mentre es duguin a terme les actuacions a la mitjana, caldrà segregar la zona d'obres de la zona de pas
de vehicles amb barrera rígida de formigó, tipus new jersey, estretant les dues calçades.
Així:


Tanca de malla metàl·lica electrosoldada de 2m de delimitació entre la zona d'obres i la zona
amb circulació de vianants.



Malla d’ocultació tipus Ajuntament de Barcelona integrada a les tanques de malla metàl·lica
electrosoldada de 2m (1 cada 3 tanques).



Senyal/cartell indicatiu d’itinerari per a vianants.



Tanca groga mòbil metàl·lica, per delimitació interior de les diferents activitats d’obra dins una
mateixa zona.



Senyal/cartell indicatiu de zona d’obres, o de zona de risc especial.

SENYALITZACIÓ HORITZONAL
Es preveu adequar la senyalització del carril de serveis de la calçada del cantó de Poble Sec d'acord
amb els mateixos usos però ajustant les dimensions disposades: zona de càrrega i descàrrega, parada
d'autobús i zona d'aparcament per a motos.
També es preveu tornar a pintar tota la calçada allà on es refarà la capa de trànsit per modificar de
forma adient la senyalització horitzontal del nou pas de vianants i eliminar l'actual. També es repintarà el
tram de carril bici de l'àmbit definit.
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Barrera de plàstic i de formigó amb forma de campana de delimitació entre vehicles i zona
d'obres per actuacions a calçada.



Senyal vertical d'estretament de calçada als trams escaients.

Com a criteris generals, s’assumiran per a la senyalització horitzontal d’obres, les següents disposicions:


On l'actuació no preveu repavimentar la calçada, les marques provisionals s’executaran amb
cinta adhesiva groga retirable, segons la norma 8.3.I.C.



On l'actuació preveu repavimentar la calçada, les marques provisionals s’executaran amb
pintura groga, segons la norma 8.3.I.C.



En cas de necessitat d’eliminar marques horitzontals existents, es procedirà amb màquina
granalladora, i en cap cas serà permès l’ús de fresadora o el sobre pintat amb pintura negra.

Com a criteris generals, s’assumiran per a la senyalització vertical d’obres, les següents disposicions:


Els senyals provisionals seran com a mínim de nivell II de retroreflexió (2.4cd/m2)



En general se seguiran les indicacions de la norma UNE 135.

Així mateix, el pressupost del Projecte constructiu inclou les partides de senyalització provisional
anteriorment esmentades. Per altra banda, l'Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures de seguretat i
prevenció addicionals que cal realitzar com a afegiment a aquestes indicacions de caràcter general.
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ENLLUMENAT
Les actuacions necessàries per a dur a terme el nou recorregut de la línia de Bus D50 requereixen de
l'adaptació de l'àmbit per a compatibilitzar el gir de l'autobús amb el pas de vianants i amb la circulació
de les bicis.
El desplaçament del pas de vianants, després de realitzar diverses modelitzacions, s'ha validat pel
Departament de mobilitat i resulta un desplaçament de 15.58 m.
Com es pot veure al croquis adjunt, el desplaçament del pas de vianants afecta a dos punts de llum que
actualment es troben situats a la vorera i que amb el desplaçament quedaran sobre el pas de vianants.
Hi ha un tercer punt de llum que es troba a la mitgera que no està afectat pel desplaçament del pas de
vianants.

Per a adaptar la instal·lació existent es proposen les següents actuacions complint amb el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Enllumenat:






Acotant els desplaçaments necessaris dels punts de llum, el punt de llum de la vorera Eixample es
desplaçarà 4.00 m i el de la vorera de la Plaça de la Bella Dorita es desplaçarà 6.00 m. El punt de la
mitgera es manté a la seva ubicació actual

Desplaçament de 2 punts de llum
Nova fonamentació dels 2 punts de llum a desplaçar.
Cada punt de llum desplaçat tindrà una presa de terra i es connectarà a la terra de la
canalització existent.
Interceptar la canalització d'enllumenat als pericons existents, que es detecten a prop dels punts
de llum existents i fer una nova canalització fins al punt de llum (consultar plànol 10A Enllumenat).
Nou conductor entre els punts de llum que es mantenen a la seva ubicació per evitar fer cap
empalme.
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NIVELLS LUMÍNICS
La documentació "as built" que ha proporcionat BIMSA per a la redacció del present projecte no inclou
l'estudi lumínic de la instal·lació d'enllumenat de l'Av. Paral·lel.
S'ha contactat amb Philips per a realitzar l'estudi lumínic amb els punts de llum desplaçats.
A continuació s'adjunta l'estudi lumínic actualitzat de la cruïlla de Paral·lel amb Ronda de Sant Pau on es
pot veure que els nivells a la calçada són:

Nota: S'ha sol·licitat a Phillips que inclogui també els resultats de la calçada Bella Dorita, per a completar
l'estudi, però en tot cas es pot veure que la solució és simètrica, per tant els nivells a la calçada eixample i
Bella Dorita han de ser similars.

A les voreres, segons converses amb Phillips, hi ha enllumenat específic al cantó eixample i al cantó Bella
Dorita amb les columnes tipus Ful amb diversos projectors.
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CANALITZACIÓ I DESVIAMENT DE CURSOS NATURALS D'AIGUA
L'àmbit de les obres és un entorn completament urbanitzat, on no es detecta la presència de cap curs
natural d'aigua.
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SERVEIS AFECTATS
SERVEIS EXISTENTS
L'àmbit on es desenvoluparan les obres va ser reurbanitzat completament al 2014-2015. Els serveis existents
són els habituals d'un espai urbà totalment consolidat amb habitatges, equipaments, serveis...
Els serveis de les diferents companyies discorren paral·lels a les façanes del carrer per tal de donar servei
als habitatges i a les derivacions cap al teixit urbà adjacent. Els serveis existents que es troben dins de
l'àmbit de projecte són:
Xarxa

Companyia

Aigua Potable

AGBAR

TIC-IMI

Ajuntament

Enllumenat Públic

Ajuntament

BCASA

Ajuntament

Elèctrica MT/BT

Endesa

Gas

Gas Natural

Telecomunicacions

Vodafone-ONO; CELLNEX,
Telefònica...

Reg

Ajuntament

Les obres contemplen el desplaçament del pas de vianants entre la vorera Llobregat i Besòs, comunicant
els dos espais d'estada situats a banda i banda i només afectaran els paviments estrictament de l'àmbit a
adequar.
En tot cas, abans de començar l’obra, el contractista sol·licitarà a totes les companyies que tinguin
serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats i sol·licitarà la ACTA TIC.

SERVEIS AFECTATS
No es preveu l'afectació de cap servei de companyia. A nivell d'instal·lacions, només caldrà adequar la
xarxa de reg de la mitjana i la connexió dels dos punts de llum a desplaçar així com de la marquesina i el
panell publicitari.
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ELEMENTS URBANS
A l'àmbit de projecte existeixen els elements urbans propis d'un espai d'aquesta naturalesa. Els principals
elements urbans presents són:


Papereres



Parades d'autobús



Quiosc ONCE



Bancs

D'acord amb les actuacions projectades, no es produirà cap afecció a la majoria d'elements urbans i
només es preveu el trasllat d'alguns d'acord amb la nova posició del gual de vianants.

Actuacions projectades


Papereres: trasllat de la paperera associada al pas de vianants i a la parada de bus (2u)



Parades d'autobús: trasllat de la marquesina, el panell de publicitat i la plataforma
d'encotxament (1u) i incorporació d'una nova parada (amb marquesina) i plataforma (1u)



Quiosc ONCE: es manté a la seva posició actual



Bancs: trasllat de banc existent (1u)

ESPECIFICACIONS I NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT
S’observarà l’estipulat als diferents plecs i manuals vigents. Així, serà d’obligat compliment el recollit a:


Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes



Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de 2011.
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EXPROPIACIONS

Tot l'àmbit de les obres és de titularitat municipal. Tampoc es preveu cap ocupació temporal de cap
superfície de titularitat privada.
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MEMÒRIA

4.4.

1.
OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.
Identificació de les obres

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 169.853,61 eur (cent seixanta-nou mil
vuit-cents cinquanta-tres euros amb seixanta-un cèntims)

Les actuacions recullen la modificació de la posició del pas de vianants i dels paviments associats, de
la senyalització horitzontal i vertical i de la semaforització i dels elements urbans així com l'adequació
de la geometria de la mitjana per a possibilitar el gir del bus D50 a l'esquerra des d'Avinguda Paral·lel
cap a Ronda de Sant Pau des del carril de la dreta, amb una fase semafòrica pròpia.
1.2.

Objecte

D'acord amb la legislació vigent, cal la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut. D’aquesta
manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.
PROMOTOR
Promotor
Població

4.5.

Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos.
4.6.

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte
per part del/s Contractista/es.

2.

Pressupost d'execució material del projecte

:
:

Ajuntament de Barcelona
Barcelona

Mà d'obra prevista

Donada la naturalesa i durada de l'obra i acceptant que el cost de la mà d'obra acostuma a ser un 30%
del PEM total de l'obra (excloent la Seguretat i Salut), l’estimació de mà d’obra és de 4 persones i en
punta d’execució és de 6 persones.
5.
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes.
El Contractista farà les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions des
de les xarxes generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord amb
la Normativa vigent.

6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen
tot seguit:
6.1.

Serveis higiènics


3.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S. :
Titulació/ns
Població

:
:

Sònia Martín i Pere Ollé
Enginyer de Camins Canals i Ports / Arquitecte Tècnic
Barcelona

4.
DADES DEL PROJECTE
4.1.
Autor/s del projecte
Redactor del projecte
Titulació/ns
Població
4.2.

Lavabos químics : Com a mínim un per a cada 10 persones.
Vestuaris : Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.2.
6.3.
Local d'assistència a accidentats
Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà
habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i
bombers i serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

:
:
:

Sònia Martín i Pere Ollé
Enginyer de Camins Canals i Ports / Arquitecte Tècnic
Barcelona

Tipologia de l'obra

Obra civil. Adequació de la posició dels passos de vianants, senyalització i semaforització i de geometria
de la mitjana per a possibilitar el gir a l'esquerra. Reubicació d'elements urbans.

7.
7.1.

ÀREES AUXILIARS
Centrals i plantes

Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de
centrals i plantes.
7.2.

Tallers

Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.
4.3.

Situació
Emplaçament
Població

7.3.
:
:

Avinguda del Paral·lel amb Ronda Sant Pau
Barcelona

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“,
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

10.1.

Serveis afectats

No es preveuen serveis afectats.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

10.2.

Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts.
10.3.

8.
TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus
de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es
lliuraran a un gestor autoritzat.
9.
TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de materials
o substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
Donades les característiques de l'obra, el tancament s'haurà d'anar adaptant a l'avanç de les
mateixes, de forma que es garanteixi sempre un pas lliure per a vianants.
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vianants o l’accés a edificis, locals,....
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés
constructiu.
Situació de casetes i contenidors

Servituds

Característiques meteorològiques

Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius
càlids i un règim de pluges poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar
episodis de pluja intensos.
10.4.

Característiques del terreny

Les obres se situen en un entorn molt planter i a pocs metres sobre el nivell del mar. El sòl natural és
argilós/llimòs.
10.5.

Característiques de l'entorn

Les obres se situen en un entorn totalment urbà i consolidat, amb presència d’habitatges, comerços,
serveis...
11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN
DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les
àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre).
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12.1.

Procediments d'execució

Les obres es plantegen de forma que primer s'executaran les obres a les dues voreres i després les que
afecten a la mitjana. Caldrà mantenir el pas i accessos habilitats per a veïns i el pas de vianants
quedarà tallat mentre s'executin les obres de desplaçament del pas.

En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i que
la zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més extremes de
temperatures, pluges o vent.

Els materials presents es podran excavar amb mitjans mecànics habituals.

14.2.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de les
feines.

12.2.

14.3.

Ordre d'execució dels treballs

L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres.
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.
12.3.

Il·luminació

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra,
s’han tingut en compte els següents aspectes:

Compressor

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

82-94 dB

Formigonera petita < 500 lts.

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

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

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

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

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

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

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

94 dB

Esmeriladora de peu

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

60-75 dB

Camions i dumpers

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

80 dB

Excavadora

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

95 dB

LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

Grua autoportant

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

90 dB

RELACIONS DE
DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització material d’unes
unitats respecte a altres.

Martell perforador

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

110 dB

Pala carregadora de pneumàtics

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

84-90 dB

DURADA DE LES
ACTIVITATS

:

Esmeriladora radial portàtil

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

105 dB

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.-

Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.-

Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
14.4.

Pols

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

14.1.

Agents atmosfèrics

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.
14.5.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la
manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en
comte les premisses d' intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures
preventives quan no es pugui evitar la manipulació i dotar als treballadors de la formació i informació
en temes que incloguin ús correcte de les ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de protecció
individual, tècniques segures per a la manipulació de càrregues i informació sobre el pes i centre de
gravetat.
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència
física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:



Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.



Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.



Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.



Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97.

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:
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ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

L'accés a les obres es realitzarà a través de la mateixa via, la qual es mantindrà en servei amb
restriccions puntuals de pas. En tot moment, es mantindran habilitats els accessos a habitatges, locals,
comerços i aparcaments públics i privats presents a l’àmbit.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció
implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1.

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:






 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el treball.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Riscos de danys a tercers

22.2.

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers

Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball a la vorera. Es
tancaran adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra.
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:





Incendi, explosió i/o deflagració.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.-

Ordre i neteja general.

2.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
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3.-

Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
Barcelona, desembre de 2018
El Redactor de l'Estudi

Pere Ollé i Roig

Sònia Martín Rodríguez

Arquitecte Tècnic

Eng.Camins, Canals i Ports
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CA
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AL

VA

caseta personal

inodor compacte

PROTECCIONS INDIVIDUALS
ROBA PER A LA PLUJA

PROTECCIONS INDIVIDUALS

GRANOTA DE TREBALL

CLASSE "C"

CLASSE "A"
TIPUS 1

ANELLA EN "D"

TIPUS 1

FAIXA
CORDA D'AMARRATGE

SIVELLA

SIVELLA

VESTIT IMPERMEABLE, compost per

AMORTIDOR DE CAIGUDA

ANELLA EN "D"

jaqueta amb caputxa, butxaques

(Opcional)

SIVELLA

SIVELLA

FAIXA

CORDA D'AMARRATGE

TIPUS 2
FAIXA

GUANTS PROTECTORS
SIVELLA

SIVELLA

CORDA D'AMARRATGE

ANELLA EN "D"

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(Opcional)
SIVELLA

SIVELLA

FAIXA
BANDA D'AMARRATGE
(Opcional)
GUANTS GOMA FINA

TIPUS 2
CORDA D'AMARRATGE
ANELLA EN "D"

CASC DE SEGURETAT

FAIXA
AMORTIDOR DE CAIGUDA

SIVELLA

SIVELLA

(Opcional)

amb pantalla antiprojeccions

SIVELLA

Visor abatible

ARMILLES

CORRETJAM

MANIGUETS

FAIXA

POLAINES
CORDA D'AMARRATGE

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE I I AMB
PUNTERA I PLANTILLA D'ACER, CLASSE III

PANTALLES DE SEGURETAT

SIVELLA

PUNTERA PROTECTORA
D'ACER

FAIXA

FAIXA

SIVELLA

Pantalla d'acetat transparent,
PLANTILLA PROTECTORA D'ACER

amb adaptadors al casc
Visor abatible

BANDA D'AMARRATGE

BANDA D'AMARRATGE

(Opcional)

(Opcional)

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL

LLEGENDA:

CONTRA IMPACTES
BOTA PER A ELECTRICISTA

L'USUARI SIGUIN LIMITATS.
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Treballs per a B.T. i
maniobres en B.T.

al greix i hidrocarburs
L'USUARI AMB POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I ANTIPOLS

COPA
CIMA

A

75 A 85 mm

> 21 mm

LLUM LLIURE

PONT

2
BRANCA

ESPAI ENTRE CASQUET

ORELLETA

CASQUET
BANDA DE CONTORN
PORTAFILTRE

1
ALA

CASQUET

VISIBLE > 89%, RESISTENT A
L'IMPACTE

A

3
MATERIAL INCOMBUSTIBLE
VISERA

1

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

2
3

PORTAEINES
BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
I A LA HUMITAT

CANYA CURTA
CANYA DURESA SHORE A 50-70

10 mm

CONTRAFORT
ZONA D'ASSAIG D'AIXAFAMENT
PUNTERA
Rt
Hs

Ht

CONTRAFORT

Rs

ENGANXALLS
BOSSA
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SOLA DURESA SHORE A 35-75
SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURES

Hs Fenedura de la sola = 5 mm.
Rs Ressalt de la sola = 9 mm.

2 EVITA CAIGUDES D'EINES

VORA I

DIMENSIONS EN mm.

ESQUEMA
(color blanc)

D

D1

594

m
FONS
color blau

534
378

21

297

267

15

188

148

D1

m

594

534

30

m
FONS
color vermell

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

11

132

105

DIMENSIONS EN mm.
D

30

420

210

VORA I
ESQUEMA
(color blanc)

m

8

95

5

D1
D

D1
D

EMPENYER
NO ARROSSEGAR

AUDITIVES

O PANTALLES

RISC

AJUSTABLE

RISC

RISC

RISC

NO

TOCA

R

PE
LI

GR
O

FIXE

RISC

RISC

RISC

RISC
D'INCENDI

DO

MA

NI

ELIMINAR PUNTES
DE SEGURETAT

RISC

DE SEGURETAT

ANTI CAIGUDES

RISC

RISC

RISC

LES MANS

R
RA

PR
O

I
IB

OB

H

(ACOMPANYADA SI ES NECESSARI
D'UNA SENYAL ADICIONAL)

TE

ER
DE MU

VORA
color vermell

XIULAR OBRERS
DIMENSIONS EN mm
fons :
color blanc

esquema
color negre

D

D1

e

594

420

44

420

297

31

ESQUEMA
DIMENSIONS EN mm
VORA
COLOR NEGRE

e

D1

297

210

17

210

148

16

OBRERS

L

L1

m

594

492

30

420

348

21

248

15

m

fons :
color groc

148

105

11

297

105

74

8

210

174

11

148

121

8

105

87

5

D
L1
L
NO CONECTAR
......
......
......

AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT APAGAR

PROHIBIT ENCENDRE

AMB AIGUA

FOC

PROHIBIT FUMAR

PROHIBIT A
PERSONES

NO CONECTAR

RISC D'INCENDI

PROHIBIDA
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PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

LA

A TODA PERSONA

ENTRADA

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDA L'ENTRADA

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

SUSPESES

CAIGUDES AL MATEIX
NIVELL

PERILL INDETERMINAT

ALTA TEMPERATURA

CAIGUDES A DIFERENT

BAIXA TEMPERATURA

TERRES POSADES

NO MANIOBRAR

PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO

......

EL

......

PASO

......

PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT ACCIONAR

NO MANIOBRAR

NO CONECTAR
.......

CAIGUDA D'OBJECTES
ATURAT NO PASSAR

PROHIBIT ACOMPANYANTS

PROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR
LLIURE EL PAS

PROHIBIT EL PAS
A CARRETONS

PROHIBIT TREPITJAR
TERRA NO SEGUR

NO CONECTAR

DESPRENIMENTS
EN MOVIMENT

NIVELL

PAS DE
CARRETONS

m

DIMENSIONS EN mm.

ESQUEMA I

L

color blanc

FONS R=vermell

L

VORA

A=blau

L

m

594

534

30

420

378

21

297

267

15

210

188

11

148

132

8

105

95

5

PRIMERS AUXILIS

m

V=verd

L

L

m

m

L

V.
EQUIPS PRIMERS
AUXILIS

R.

V.

V.

V.

AUXILIS

R.

EXTINTOR

AUXILIS

R.
AVISADOR SONOR

BOMBERS

V.

LLITERA D'AUXILI
AUXILIS

R.

R.

BOCA D'INCENDI

MATERIAL CONTRA
INCENDI

TLFN.

HOSPITAL

TLFN.

TLFN.

SM

SERVEI

POLICIA

OFICINES
PERSONAL

TLFN.

R.

R.

R.

PULSADOR D'ALARMA

A.

ESCALA D'INCENDI

INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

EN CAS D'INCENDI

TLFN.

TLFN.

V.
SORTIDA DE SOCORS

SERVEI
V.

V.

V.

V.

SORTIDA DE SOCORS
FER LLISCAR PER OBRIR

SORTIDA DE SOCORS

SORTIDA A UTILITZAR

TRENCAR PER PASSAR
TLFN.
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PER OBRIR

R.

V.

R.

V.
RENTA ULLS

D'EQUIPS CONTRA
INCENDI

SEGURETAT

V.

D'EQUIPS CONTRA
INCENDI

SENYALS DE COMANDAMENT DE GRUA
FORMA D'AIXECAR

Presa de comandament

Aixecar

Baixar

INCORRECTE

CORRECTE

INCORRECTE

CORRECTE

INCORRECTE

CORRECTE

TRANSPORT DE PLAQUES

Fi de comandament

INCORRECTE
VERTICALS

CORRECTE

HORITZONTALS

21/12/2018 11:15:17

AIXECAT CORRECTE DE SACS

GANXO AMB TANCA DE SEGURETAT

CROQUIS 7

Combustible

-----Bufador

Comburent
Oxigen

Boquilla

ESQUEMES DE COMPONENTS

Abans d'utilitzar l'equip, assegurar-se de que
totes les conexions estan degudament ajustades.
Les ampolles d'oxigen i gas combustible,

OXITALLADA

GASSA AMB GRAPES
AJUSTAMENTS DE TRAU

DE GAS I ELECTRICITAT
DE SERVEIS AFECTATS
ARRIBAR A 1 m. SOBRE LA CANONADA.
Sistema incorrecte

Sistema incorrecte

1 m.
50 o menys.

AMB MARTELL PERFORADOR FINS 0,5 m.
SOBRE LA CANONADA.
0.50 m.

Sistema correcte -

Sistema correcte -

Utilitzar guardacaps a l'ajust del trau.

Observar el guardacaps a l'ajust del trau

MANUAL.

Nombre de
cable

grapes

grapes m/m.

6 a 10

2

50

10 a 12

3

75

12 a 16

3

95

16 a 19

4

115

19 a 22

4

135

22 a 25

5

150

25 a 30

5

190

30 a 38

6

230

38 a 45

7

270

45 a 50

8

300

PERILL

PERILL

CANONADA DE
GAS

CABLES AMB
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0,50

0,50

1 m.
0,5 m.
ELECTRICITAT
GAS

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel
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Annex 19. Pla d'Obres

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

PLA D'OBRES
L'actuació per adequar l'espai al nou recorregut del bus D50 per Avinguda Paral·lel es centren a
desplaçar el pas de vianants existents i la parada de bus del cantó Llobregat per a definir una nova línia
de detenció que permeti el gir del bus des del carril de la dreta cap a Ronda de Sant Pau, on té la seva
parada de regulació. Caldrà ajustar les fases semafòriques i implementar-ne de noves així com refer els
paviments i les zones enjardinades de forma adient. Finalment, caldrà desplaçar també punts de llum
d'acord amb la nova geometria.
Així, les dimensions i distribució del tancament d'obra ha de permetre la convivència d'obres i de les
persones i minimitzant les afectacions al trànsit, havent de prendre totes les precaucions necessàries per a
establir recorreguts clars i segurs i delimitar clarament els espais on es desenvolupen les actuacions, que
podran quedar totalment tancats al pas dels vianants sense més problema. Cal destacar que les obres es
realitzen en una zona amb afluència de persones no habituals, això farà necessari tenir una especial cura
en la senyalització i els tancaments d'obra.
Les obres es plantegen en dues fases: FASE 1: actuacions a ambdues voreres; FASE 2: actuacions a la
mitjana. Les dues fases s'executaran de forma consecutiva, podent solapar-se puntualment alguna
activitat aïllada per enllestir la FASE 1(moure el punt de llum). Per executar la FASE 2 caldrà fer un
desviament provisional del carril bici, desviament que durarà igualment com la FASE 2. Aquest
desviament es proposa amb un sentit per cada calçada.
A continuació es presenta el diagrama de barres amb la programació de les obres i el termini de les
mateixes. La programació s’ha fet prenent com a activitats les unitats d’obra més importants i
considerant jornades de 8 hores i mesos de 22 dies laborables i d'acord amb una estimació de mà d'obra
de 4 persones i de 6 en punta d’execució. Resulta un termini total de 2 mesos (1 mes per cada fase).
Les obres s'executaran d’acord amb l’annex número 10 Organització i desenvolupament de les obres.

Id

Nombre de tarea

M1
S‐1

1

Acta de replanteig

2

FASE 1

3

Senyalització d'obra i trasllat de parada de bus

4

Operacions prèvies i enderrocs voreres

5

Pavimentació ‐ execució de nou gual

6

Adequació enllumenat

7

S1

S2

S3

S4

M2
S5

M3
S6

FASE 2

8

Adequació senyalització d'obra i desviament carril bici

9

Enderroc mitjana

10

Pavimentació mitjana / adequació carril bici

11

Enjardinament i adequació xarxa de reg

12

Senyalització i semaforització

13

Mobiliari urbà i acabats

14

Final d'obres

Proyecto: adequació D50 Paral∙lel
Fecha: Novembre 2018

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo

S7

S8

S9

S10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
BANC DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus d’ITEC 2018 realitzats amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat d'acord amb la tipologia d'obra projectada i el
seu volum total.

JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a obres
d’aquesta tipologia i volum i els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.
Donada la naturalesa i ubicació de l’obra i el cost directe de la mateixa, no és aplicable cap increment
addicional.
Així, les despeses indirectes considerades són d'un 5% per aquest concepte.

LLISTAT DEL PROGRAMA TCQ
A continuació s’inclou el llistat dels capítols de mà d’obra, maquinària, materials, elements compostos i
unitats d’obra que resulten del programa TCQ.
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MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

h

Oficial 1a

27,17000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

16,94000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a paleta

27,17000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000

€

A0122000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

27,17000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

28,08000

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

28,08000

C110FZ04

h

Màquina TMB

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

27,17000

C1311440

h

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

31,90000

C1313330

h

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

24,11000

C1315010

€

A013H000

h

Ajudant electricista

24,08000

C1331100

€

A013M000

h

Ajudant muntador

24,11000

C13350C0

h

€

A013N000

h

Ajudant obra pública

24,11000

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

€

h

Manobre

22,68000

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

55,34000

€

A0140000

€

h

Manobre especialista

23,45000

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

48,87000

€

A0150000

€

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

27,17000

h

Camió grua

51,73000

€

A01H2000

C1503000

€

h

Manobre per a seguretat i salut

22,68000

C1503500

h

Camió grua de 5 t

54,46000

€

A01H4000

€

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

61,47000

€

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

32,04000

€

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,62000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,95000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,19000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

C170DE01

u

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

73,44000

€

105,23000

€

81,00000

€

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

101,93000

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000

€

h

Retroexcavadora petita

36,52000

€

h

Motoanivelladora petita

66,48000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

76,76000

€

6,36000

€

37,05000

€

70,17000

€

3.000,00000

€

47,41000

€

9,99000

€
€

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

39,60000

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

30,29000

€

C1RA2C00

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17,54000

€
€

C1Z12A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut

39,60000

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

54,46000

€

C2005000

h

Regle vibratori

5,02000

€
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B0111000

m3

Aigua

1,86000

€

B7B151E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2

Sorra de pedrera per a morters

19,41000

€

B0310020

t

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffiti de dos components

B0310500
B0321000

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

19,00000

€

B8ZAK000

kg

m3

Sauló sense garbellar

18,94000

€

B9611870

m

B0332A00

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm

22,50000

€

B961187Z

m

B0372000

m3

Tot-u artificial

17,79000

€

B0512401

t

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

117,66000

€

B961VBG2

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

182,42000

€

B055B100

kg

Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000

€

B064300B

m3

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

67,83000

€

B064300C

m3

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

67,83000

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

m3

B0710150
B07101A0
B0710250

Pàg.:

0,96000

€

17,20000

€

Imprimació antigraffiti adherent

22,22000

€

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

29,27000

€

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares vistes, de forma recta, de
197x240mm i longituds variables, igual a les existents de carril bici.

35,27000

€

u

Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per
a embornal

46,33000

€

B96AUGZ0

m

Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

24,69000

€

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

1,82000

€

B9752J9Z

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basalt (acabat negre), de
300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril bici

18,00000

€

€

B9811GXF

m

264,67000

€

66,11000

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 10 cm de gruix,
de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

€

B981PGAF

u

295,51000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

€

B9B11Z02

m

26,00000

€

t

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

38,50000

€

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada, inclòs part proporcional de
peces especials per contacte amb caps de gual de granit de 60mm de gruix, amb careis vistes
flamejades, iguals a les existents.

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

40,62000

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

8,18000

€

t

€

t

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

B0907000

kg

Adhesiu de resines epoxi

B0CHL50A

m2

Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix

B0D21040

m

B0F19251

u

B0F1D2A1

35,23000

€

B9E13101

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, ratllat o amb botonera

12,00000

€

B9F16300

u

Peça de cautxú o plàstic reciclat, model ''asimètrica'' o similar, densitat 1100 -1150 kg / m3, duresa
70 shore a, resistència a ruptura de 70 kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºc y + 65ºc, d'entre 10
cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada, inscribible en un rectangle de 1 x 0,3 m,
separades entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de peça, reflectants de color blanc i groc
auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada al paviment mitjançant ancoratges tipus cargol o
vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de dos components.

75,63000

€

B9F1630Z

u

Part proporcional d'elements de fixació de peça separadora de carril bici ´´assimètrica´´ i resina
epoxi

18,00000

€

B9H314Q1

t

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c)
amb betum modificat i granulat granític

67,74000

€

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

8,42000

€

4,54000

€

16,49000

€

Tauló de fusta de pi per a 15 usos

0,26000

€

Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,34000

€

u

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

0,21000

€

B0F1K2A1

u

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

0,22000

€

m2

Paviment de pedra granítica, flamejada, de 60 mm de gruix

166,80000

BBA11100

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

2,03000

€

B0G1UCZ3

€

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de gruix, col·locada amb morter
de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als extrems del
pas a la mitjana.

366,96000

BBA11200

kg

Pintura acrílica de color groc, per a marques vials

1,97000

€

B0G1UCZ4

€

BBA11Z20

m

Cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per a marca vial longitudinal contínua per a ús
temporal.

1,80000

€

B0G1UME3

m2

Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,gra fi, flamejada, de 10 cm de
gruix

203,50000

€

BBA13100

kg

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

4,26000

€

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

1,39000

€

BBBJZ014

u

Columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor
normal i 35cm d'empotrament.

248,50000

€

BBC1GFJ2

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

27,30000

€

BBL11102

u

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

36,77000

€

BBL12602

u

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

43,26000

€

BBL1BZS2

u

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol tipologia i dimensions, d'acord
amb requeriments prescrits.

220,00000

€

BBM1260C

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

73,24000

€

BBM126ZC

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

48,00000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,21000

€

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59000

€

B7B151D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2

0,75000

€
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BBM1AHDC

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

139,87000

€

BBM1EH5C

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

65,90000

€

BBM1EZZZ

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

45,20000

€

BBM2CBA0

m

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

3,86000

€

BBM2CBZ0

m

Amortització barrera de plàstic tipus New Jersey

3,39000

BBMZ2Z10

m

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

BBS1U050

u

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3
mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model
homologat)

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,02000

€

BG312610

m

Cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense armadura, designació segons UNE 21123:RV
0,6/1KV 4x2.5mm2.

1,50000

€

BG31333

m

cable eptafilar 1x16mm2

1,60000

€

BG31H550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,29000

€

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,47000

€

12,90000

€

BG3ZE110

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

1,35000

€

644,57000

€

BGD23240

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm de gruix

42,20000

€

BGD2E010

u

Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat

44,50000

€

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,38000

€

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra

4,69000

€

42,76000

€

BGW38000

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc. model
clàssic o Barcelona

200,55000

€

BGYD2000

u

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

314,58000

€

BBS2U062

u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

471,87000

€

BBS2UA060

ud

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

120,50000

€

BBS2UZZZ

u

Marquesina de parada d'autobús de model igual a l'instal·lat a tota l'Avinguda del Paral·lel i de
plataforma d'encotxament i desencotxament de mòduls de formigó prefabricat, tot segons
indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona.

28.800,00000

€

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, segons plànols i especificacions de BCASA

200,00000

BBS1U055

u

Baixant de bàcul per a dos semàfors

BBS2U058

u

BBS2U061

BD5Z8JCZ

Pàg.:

u

€

BD7FZ570

m

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces
especials, segons UNE-EN 13476

43,05000

€

BDDZAHDX

u

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

350,00000

€

BDDZV001

u

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes

3,63000

€

BDGZB610

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

0,56000

€

BDGZFN50

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,17000

€

BDGZPA00

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,26000

€

BDKZH9BX

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400 mm

90,00000

€

BDKZXXC0

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil C-250, per a pericó de serveis, pas lliure de 600x600 mm,
amb pany i clau estàndards, col·locat amb morter

170,00000

€

BFB28400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,88000

€

BFWB2805

u

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

8,76000

€

BFWB28X5

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa

12,00000

€

BFYB2805

u

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

0,24000

€

BFYB28X5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa

0,12000

€

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,30000

€

BHWM1Z00

u

Part proporcional d'elments per a muntatge i fixació de marquesina tipus FOSTER

682,50000

€

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

0,42000

€

BJS5U200

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia
integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins.

0,20000

€

BR3P1310

m3

Terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria orgànica, amb
una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm i
amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i contaminants.

54,65000

€

BR3P4010

m3

Terra franc-sorrenca subministrada a granel

28,16000

€

BR3PE250

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3

50,78000

€

BR4JP831

u

Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 3 l

4,20000

€

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

0,47000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

ELEMENTS COMPOSTOS

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

82,73000

Unitats

Preu

Parcial

€

D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

99,64000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

23,45000 =

Subtotal:

23,45000
23,45000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

23,45000

Maquinària

23,45000 =

Subtotal:

23,45000
23,45000

23,45000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,95000 =

Subtotal:

1,36500

C1705600

1,36500

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,36500

Materials

1,95000 =

Subtotal:

1,36500
1,36500

1,36500

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

19,41000 =

33,77340

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

19,41000 =

29,50320

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,86000 =

0,37200

B0512401

t

0,380

x

117,66000 =

44,71080

B0512401

t

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

0,200

x

117,66000 =

23,53200

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

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,86000 =

0,37200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

57,67740

57,67740

1,00 %

0,23450

99,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,72690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,63550

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

86,47000

Preu

Manobre especialista

1,000 /R x

23,45000 =

Subtotal:
h

0,23450

COST DIRECTE

Parcial

€

Import

23,45000
23,45000

23,45000

Maquinària
C1705600

1,00 %

74,58600

82,72690

Unitats
h

DESPESES AUXILIARS

74,58600

COST DIRECTE

Ma d'obra
A0150000

Subtotal:

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,95000 =

Subtotal:

1,36500
1,36500

1,36500

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

19,41000 =

31,63830

B0512401

t

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

0,250

x

117,66000 =

29,41500

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,86000 =

0,37200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

61,42530
1,00 %

61,42530
0,23450

COST DIRECTE

86,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,47480
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PARTIDES D'OBRA

P-1

F2191306

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

4,55

Unitats

Preu

Parcial

€

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233 /R x

17,83000 =

4,15439

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,037 /R x

57,98000 =

2,14526

Import

Subtotal:

Maquinària

6,29965

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

57,98000 =

1,39152

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16392

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

73,44000 =

2,93760

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,39127
0,86956

4,32912

4,32912

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,32912
0,21646

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

P-5

F219E306

Rend.: 1,000

4,93

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Preu

Parcial

0,043 /R x

73,44000 =

3,15792

0,0265 /R x

57,98000 =

1,53647

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Demolició de paviment de panots o de peces de
granit, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària
i fins a 25cm de gruix (inclosa base de formigó), amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa (directa
o indirecta) sobre camió o contenidor

4,69439

4,69439
0,23472

Rend.: 1,000

6,40

Preu

Parcial

0,013 /R x

101,93000 =

1,32509

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,065 /R x

73,44000 =

4,77360

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,080 /R x

57,98000 =

4,63840

Retroexcavadora amb martell trencador

0,100 /R x

73,44000 =

7,34400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,98240

Import

P-6

F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

12,58152

Rend.: 1,000

Unitats

11,98240
11,98240
0,59912

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,03

Preu

Parcial

23,45000 =

3,98650

€

Import

18,26

Parcial

Subtotal:

23,45000 =

Subtotal:

3,98650

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x

9,99000 =

Subtotal:

3,98650

1,69830
1,69830

1,69830

1,50 %

0,05980

6,09869
0,30493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,74460
0,28723

6,40362

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

P-7

F219FFC0

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

10,92770

m

6,03183
8,87

Preu

Parcial

23,45000 =

5,86250

€

Import

Ma d'obra

10,92770
10,92770

0,170 /R x

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
0,466 /R x

Manobre especialista

6,09869

5,00 %

Preu

h

Maquinària
C170H000

6,09869

Rend.: 1,000

Unitats
Manobre especialista

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

h

A0150000

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

A0150000

€

Ma d'obra

h

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix, inclòs base de formigó, i fins a 2,5
m d'amplària, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega sobre camió

Parcial

C1313330

4,92911

C1311440

m2

Preu

C1105A00

4,69439

Maquinària

F2194XJA

12,58

Subtotal:

5,00 %

Unitats

P-4

Rend.: 1,000

Unitats

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

18,26083

Maquinària

Subtotal:

F2194AX5

Demolició de gual de peces de granit, de qualsevol
amplada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
i aplec intermig si esdevé necessari

€

Maquinària
C1105A00

m

4,54558

Unitats

P-3

6,29965

C1313330

Subtotal:

P-2

10

h

Manobre especialista

0,250 /R x
Subtotal:

Maquinària

5,86250

5,86250
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PARTIDES D'OBRA

C170H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x

9,99000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

2,49750

Subtotal:

2,49750

2,49750

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08794
8,44794
0,42240

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

299,36000

299,36000

Maquinària
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

2,500 /R x

16,94000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,120 /R x

57,98000 =

6,95760

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

0,500 /R x

61,47000 =

30,73500

C1503500

h

Camió grua de 5 t

2,000 /R x

54,46000 =

108,92000

Subtotal:

8,87033

42,35000

188,96260

188,96260

Materials
P-8

F21B40Z1

u

Desmuntatge i aplec de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, muntada sobre columna
de semàfor o punt de llum, i posterior muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

26,46

Preu

Parcial

€

B064300C

m3

Import

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

1,050

A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

23,45000 =

11,72500

A0121000

h

Oficial 1a

0,350 /R x

27,17000 =

9,50950

Subtotal:

21,23450

21,23450

Maquinària

71,22150

71,22150

h

Camió grua de 5 t

0,067 /R x

54,46000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

4,49040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

564,03450
28,20173

u

Arrencada de reixa d'embornal i enderroc de caixa
existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3,64882

3,64882

1,50 %

0,31852

5,00 %

25,20184
1,26009

P-11

F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

15,22

€

A0150000

Parcial

h

Manobre especialista

0,150 /R x

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,250 /R x

57,98000 =

Subtotal:

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21H1C41

u

Desconnexió i desmuntatge de llumenera, columna
exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i col·locació a nova ubicació, inclòs nova
fonamentació de formigó armat i connexió a placa de
terra, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Ajudant electricista

3,51750

17,83000 =

1,33725
1,33725

1,33725

1,50 %

0,05276

14,49500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,90751
0,24538

14,49500
0,72475

COST EXECUCIÓ MATERIAL

592,24

Preu

Parcial

Ma d'obra
h

3,51750

P-12

F21Q25Z1

u

Trasllat a nova posició de paperera existent,
ancorada al terra , i càrrega manual i mecànica de la
runa sobre camió o contenidor

€

5,15289

Rend.: 1,000

Unitats

20,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats
A013H000

3,51750

Import

DESPESES AUXILIARS

15,21975

Rend.: 1,000

23,45000 =

Subtotal:

14,49500
14,49500

Parcial

Subtotal:

Maquinària
C1313330

Preu

€

Maquinària
C1101200

Preu

5,15

Ma d'obra

26,46193

Rend.: 1,000
Unitats

592,23623

3,64882

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21DQUZ2

71,22150

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
C1503500

P-10

67,83000 =

Subtotal:

Ma d'obra

P-9

x

4,000 /R x

24,08000 =

96,32000

A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

22,68000 =

90,72000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

28,08000 =

112,32000

Import

A0140000

h

Manobre

0,280 /R x

22,68000 =

6,35040

A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x

23,45000 =

3,51750

A0121000

h

Oficial 1a

0,280 /R x

27,17000 =

7,60760

Subtotal:

17,47550

17,47550

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x
Subtotal:

17,83000 =

1,33725
1,33725

1,33725
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PARTIDES D'OBRA

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26213
19,07488
0,95374

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21QQB22

u

Muntatge de pal de senyalització de parada d'autobús
provisional, posterior desmuntatge i trasllat a
magatzem.

Subtotal:

94,18

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

2,000 /R x

27,17000 =

Subtotal:

C1503500

h

Camió grua de 5 t

4,000 /R x

54,46000 =

108,92000

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000 /R x

17,83000 =

17,83000

Subtotal:
€

Import

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

2,000 /R x

55,34000 =

h

Camió grua de 5 t

0,100 /R x

54,46000 =

2,72300

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500 /R x

17,83000 =

4,45750

Subtotal:

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

10,000

x

1,47000 =

14,70000

BGD23240

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000

x

42,20000 =

42,20000

BHWM1Z00 u

Part proporcional d'elments per a muntatge i fixació
de marquesina tipus FOSTER

1,000

x

682,50000 =

682,50000

BG31H550

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

20,000

x

1,29000 =

25,80000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Desmuntatge, trasllat i muntatge a nova posició de
plataforma d'encotxament de parada d'autobús.

Unitats

Subtotal:

94,17503

Rend.: 2,000

285,79
Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Oficial 1a

4,000 /R x

27,17000 =

Subtotal:

Parcial

P-16

F21QQBZ2

u

€
Import

h

Camió grua de 5 t

8,000 /R x

54,46000 =

Subtotal:

54,34000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0121000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

217,84000

F21QQB25

u

Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de marquesina
de parada d'autobús FOSTER existent, de qualsevol
tipus, inclòs nou petit material de muntatge i fixacions
i part proporcional de cablejat per a reconnexió i
xarxa de terres.

285,78900

Rend.: 2,000

Unitats

1.474,06

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

24,08000 =

48,16000

A013N000

h

Ajudant obra pública

8,000 /R x

24,11000 =

96,44000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

28,08000 =

56,16000

A0121000

h

Oficial 1a

16,000 /R x

27,17000 =

217,36000

A0150000

h

Manobre especialista

8,000 /R x

23,45000 =

93,80000

Preu

€

Import

Parcial

Oficial 1a

6,000 /R x

27,17000 =

€

Import

81,51000
81,51000

C1503500

h

Camió grua de 5 t

2,000 /R x

54,46000 =

54,46000

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

2,000 /R x

55,34000 =

55,34000

81,51000

Subtotal:

109,80000

109,80000

Materials
BBS2UZZZ u

P-15

30.440,88

Maquinària

272,18000
13,60900

5,00 %

Rend.: 2,000

Subtotal:

217,84000
217,84000

Subministrament i col·locació de marquesina de
parada d'autobús de model igual a l'instal·lat a tota
l'Avinguda del Paral·lel i de plataforma d'encotxament
i desencotxament de mòduls de formigó prefabricat,
tot segons indicacions de la DF i de Mobilitat de
Barcelona.

1.474,06350

Ma d'obra

Maquinària
C1503500

765,20000
1.403,87000
70,19350

5,00 %

Unitats

54,34000
54,34000

765,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0121000

126,75000

62,52050
89,69050
4,48453

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21QQB23

m

55,34000

62,52050

126,75000

BG380900

27,17000

Maquinària
C1503500

511,92000

Materials

27,17000
27,17000

511,92000

C1101200

Ma d'obra

P-14

14

Maquinària

20,02863

Rend.: 2,000

Unitats
A0121000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Marquesina de parada d'autobús de model igual a
l'instal·lat a tota l'Avinguda del Paral·lel i de
plataforma d'encotxament i desencotxament de
mòduls de formigó prefabricat, tot segons indicacions
de la DF i de Mobilitat de Barcelona.

1,000

x 28.800,0000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

28.800,00000

28.800,00000

5,00 %

28.800,00000
28.991,31000
1.449,56550
30.440,87550

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

P-17

F222A432

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en
qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans
mecànics i manuals i amb càrrega directa i/o
indirectadels materials sobrers sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

16,61

C1313330

€

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1208 /R x
Subtotal:

Preu

Parcial

22,68000 =

4,55868

B0321000

Import

m3

Sauló sense garbellar

1,150

Ma d'obra
Manobre

0,201 /R x

4,55868

4,55868

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,193 /R x

57,98000 =

Subtotal:

11,19014
11,19014

1,50 %

0,06838

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,81720
0,79086

m3

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

P-20

F2R350ZA

45,90

Preu

Parcial

23,45000 =

4,69000

m3

18,94000 =

h

Manobre especialista

0,200 /R x
Subtotal:

C1501700

h

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060 /R x

57,98000 =

3,47880

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,200 /R x

6,36000 =

1,27200

Subtotal:
t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

1,800

x
Subtotal:

m3

4,75080

34,20000

0,07035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

43,71115
2,18556
45,89671
36,56

P-21

F2R540MA

m3

Manobre especialista

Preu

Parcial

0,200 /R x

23,45000 =

4,69000

Subtotal:

4,69000

Maquinària
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Preu

Parcial

€

Import

Camió per a transport de 7 t

0,299 /R x

37,05000 =

11,07795
11,07795

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o càrrega sobre camió, inclòs temps
d'espera.

11,07795
11,07795
0,55390

5,00 %

11,63185

Rend.: 1,000

18,42

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2C00 m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,54000 =

17,54000
17,54000

17,54000
17,54000
0,87700

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

F2RA73Z0

m3

€

Import

Ma d'obra
h

11,63

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts procedents de construcció o
demolició, inclòs cànon d'abocament.

18,41700

Rend.: 1,000

Unitats

23,32

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Unitats

A0150000

Rend.: 1,000

Subtotal:

1,50 %

Rend.: 1,000

36,55820

34,20000

DESPESES AUXILIARS

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància

34,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228U010

34,81733
1,74087

Unitats

4,75080
19,00000 =

5,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
B0310500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
4,69000

21,78100
0,07035

Subtotal:

Maquinària
C1313330

21,78100
1,50 %

€

Import

4,69000

C133A0K0

21,78100

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra
A0150000

8,27598

Maquinària

16,60806

Rend.: 1,000

Unitats

P-19

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL
11,19014

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2285M00

7,00398
8,27598

Subtotal:
h

Subtotal:

P-18

57,98000 =

Materials
Unitats

A0140000

16

0,200 /R x

6,36000 =

1,27200

4,69000

B2RA73G1 t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000

x

Subtotal:

22,21000 =

22,21000

22,21000

22,21000

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,21000
1,11050

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,32050

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08505

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

78,47605
3,92380

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

F2RA7LPZ

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts procedents d'excavació, inclòs cànon
d'abocament.

Rend.: 1,000

3,77

P-26
Unitats

Preu

Parcial

F7B451Z0

m2

Geotèxtil separació sorra segons indicacions dels
tècnics de Parcs i Jardins i de la DF.

Import

Rend.: 1,000
Unitats

2,78
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x

3,59000 =

3,59000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

24,11000 =

0,48220

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

27,17000 =

1,08680

Subtotal:
Subtotal:

3,59000

3,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

84,39

Preu

Parcial

h

Manobre

0,250 /R x

22,68000 =

5,67000

Subtotal:

Import

1,56900

x

0,96000 =

1,05600
1,05600

1,05600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,64854
0,13243

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

5,67000

1,100

Subtotal:

€

Ma d'obra
A0140000

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

3,76950

Rend.: 1,000

Unitats

m2

3,59000
0,17950

5,00 %

1,56900

Materials
B7B151E0

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

2,78096

Rend.: 1,000
Unitats

5,67000

29,74
Preu

Parcial

22,68000 =

1,13400

€
Import

Ma d'obra

Materials
B064300B

m3

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

1,100

x

67,83000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

74,61300

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

0,08505

5,00 %

80,36805
4,01840
84,38645

Rend.: 1,000

Unitats

74,61300

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F31521N1

A0140000

74,61300

h

h

Manobre

0,050 /R x

82,40

Preu

Parcial

0,250 /R x

22,68000 =

Subtotal:

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

76,76000 =

3,07040

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

66,48000 =

2,32680

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

48,87000 =

1,22175

Subtotal:

€

6,61895

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

17,79000 =

20,45850

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,86000 =

0,09300

Subtotal:

Import

5,67000

20,55150

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

x

Subtotal:

66,11000 =

72,72100

72,72100

P-28

72,72100

6,61895

F9365G11

m3

20,55150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01701

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

28,32146
1,41607

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B064500B

1,13400

Materials

5,67000
5,67000

1,13400

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

Manobre

Subtotal:
Subtotal:

P-25

82,39985

€

Materials

P-24

18

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

29,73753

Rend.: 1,000

Unitats

90,79

Preu

Parcial

€

Import

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

22,68000 =

10,20600

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

27,17000 =

4,07550

Subtotal:

14,28150

Subtotal:

h

Regle vibratori

0,150 /R x

5,02000 =

Subtotal:

B961187Z

m

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a
totes les cares vistes, de forma recta, de 197x240mm
i longituds variables, igual a les existents de carril bici.

B064300C

m3

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

14,28150

0,75300
0,75300

0,75300

1,050

x

35,27000 =

37,03350

0,1078

x

67,83000 =

7,31207

Subtotal:

Materials
B064300C

m3

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

1,050

x

67,83000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,22150

71,22150

F961A87B

m

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre cordó de
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària

0,21422

5,00 %

86,47022
4,32351

60,32

Preu

Parcial

€

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,68000 =

12,13380

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

27,17000 =

6,98269

Subtotal:

19,11649

P-31

F961VXG2

m

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050

x

29,27000 =

30,73350

B064300C

m3

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

0,1078

x

67,83000 =

7,31207

38,04557

m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

63,74881
3,18744

Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra
granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de
20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo de
20 N/mm2 de resitència mínima a compressió

66,93625

Rend.: 1,000

Unitats

67,43

Preu

A0121000

h

Oficial 1a

0,175 /R x

27,17000 =

4,75475

h

Manobre especialista

0,350 /R x

23,45000 =

8,20750
12,96225

B961VBG2

u

Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada,
per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a
embornal

1,000

x

46,33000 =

46,33000

B0710150

t

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

0,020

x

38,50000 =

0,77000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060

x

66,11000 =

3,96660

38,04557
0,28675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

57,44881
2,87244
60,32125

Rend.: 1,000

Parcial

A0150000

Subtotal:

19,11649

1,50 %

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a
totes les cares vistes, de forma recta, de 197x240mm
i longituds variables, igual a les existents de carril bici,
col·locada sobre cordó de base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària

0,28675

€

Import

12,96225

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F961A8ZB

1,50 %

Subtotal:
Subtotal:

P-30

u

44,34557

Ma d'obra

Materials
B9611870

19,11649

DESPESES AUXILIARS

Import

Ma d'obra

44,34557

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,79373

Rend.: 1,000

Unitats

71,22150

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

19,11649

Materials

Maquinària
C2005000

20

66,94

51,06660

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19443

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

64,22328
3,21116

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

F96AUZ10

m

€

51,06660

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó de 20 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

67,43445

Rend.: 1,000

Unitats

38,39

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,257 /R x

27,17000 =

6,98269

A0140000

h

Manobre

0,535 /R x

22,68000 =

12,13380

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

27,17000 =

4,07550

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

22,68000 =

3,40200

Subtotal:
Materials

7,47750

7,47750
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PARTIDES D'OBRA

B96AUGZ0 m

Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050

x

24,69000 =

25,92450

B064300C

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

0,045

x

67,83000 =

3,05235

m3

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

28,97685

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

B07101A0

t

28,97685
0,11216

5,00 %

36,56651
1,82833

0,0105

22

98,95

0,42651

26,42651

P-35

F97433EA

m

26,42651

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16851

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,82912
1,89146

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, rejuntades
amb beurada de ciment blanc

39,72058

Rend.: 1,000

18,82

Unitats

€

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

27,17000 =

8,15100

A0140000

h

Manobre

0,105 /R x

22,68000 =

2,38140

Ma d'obra

Subtotal:
A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

22,68000 =

13,60800

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

27,17000 =

5,43400

Subtotal:

19,04200

10,53240

10,53240

Maquinària
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,105

19,04200

Maquinària

1,62000 =

/R x
Subtotal:

0,17010
0,17010

0,17010

Materials
C2005000

h

Regle vibratori

0,060 /R x

5,02000 =

Subtotal:

0,30120
0,30120

0,30120

Materials
B064300C

m3

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

1,100

x

67,83000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

74,61300

74,61300

F97321ZA

m

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i
160mm d'alçada, inclòs part proporcional de peces
especials per contacte amb caps de gual de granit de
60mm de gruix, amb careis vistes flamejades, iguals
a les existents, col·locades amb morter pastat M-10

0,28563

5,00 %

94,24183
4,71209

39,72

3,333

x

1,82000 =

6,06606

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015

x

182,42000 =

0,27363

B0710150

t

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

0,0189

x

38,50000 =

0,72765

€

Preu

Parcial

Import

h

Manobre

0,100 /R x

22,68000 =

2,26800

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330 /R x

27,17000 =

8,96610

Subtotal:

11,23410

Materials
1,000

x

26,00000 =

26,00000

7,06734
1,50 %

0,15799

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,92783
0,89639

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

F9752JZA

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó
prefabricat amb àrid de basalt (acabat negre), de
300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril
bici, col·locades amb morter M-10 pastat.

18,82422

Rend.: 1,000

31,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330 /R x

27,17000 =

8,96610

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

22,68000 =

2,26800

Subtotal:
11,23410

7,06734

DESPESES AUXILIARS

Unitats

A0140000

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i
160mm d'alçada, inclòs part proporcional de peces
especials per contacte amb caps de gual de granit de
60mm de gruix, amb careis vistes flamejades, iguals
a les existents.

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

98,95392

Rend.: 1,000

Unitats

m

u

Subtotal:

Ma d'obra

B9B11Z02

B97423E1

74,61300

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

40,62000 =

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,39484

Rend.: 1,000

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9715G11

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

11,23410

Materials
B0111000

m3

Aigua

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B9752J9Z

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó
prefabricat amb àrid de basalt (acabat negre), de

0,001

x

1,86000 =

0,00186

0,0105

x

40,62000 =

0,42651

1,000

x

18,00000 =

18,00000

11,23410

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril
bici

Subtotal:
Subtotal:

18,42837

F981LGWF

u

18,42837

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16851

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

29,83098
1,49155

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces, igual als
existents, col·locada sobre base de formigó HM20

31,32253

Rend.: 1,000

386,43

P-39

F9B4UA6Z

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,200 /R x

22,68000 =

27,21600

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200 /R x

27,17000 =

32,60400

€

Import

Subtotal:

m3

B0710150

t

59,82000

1,000

x

295,51000 =

295,51000

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

0,1365

x

67,83000 =

9,25880

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

0,066

x

38,50000 =

2,54100

Subtotal:

307,30980

m

59,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

338,72857
16,93643

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades,
de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament igual a l'existent als passos
per a vianant en mitjana.

355,66499

Rend.: 1,000

216,59

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

22,68000 =

9,07200

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

27,17000 =

21,73600

B0G1UCZ3 m2

Paviment de pedra granítica, flamejada, de 60 mm de
gruix

1,020

x

166,80000 =

170,13600

B07101A0

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,120

x

40,62000 =

4,87440

t

307,30980
0,89730

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

368,02710
18,40136

355,67

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700 /R x

27,17000 =

19,01900

A0140000

h

Manobre

1,400 /R x

22,68000 =

31,75200

Subtotal:

50,77100

Materials
B9811GXF

m

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 10 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020

x

264,67000 =

269,96340

B0710150

t

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

0,060

x

38,50000 =

2,31000

B064300B

m3

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

0,220

x

67,83000 =

14,92260

175,01040

€

Import

P-40

F9B4UA8Z

m2

175,01040

1,50 %

0,46212

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

206,28052
10,31403

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades,
de 150 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat
per allotjar semàfor, als extrems del pas a la mitjana.

216,59455

Rend.: 1,000

485,86

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,800 /R x

27,17000 =

48,90600

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

22,68000 =

22,68000

Subtotal:

71,58600

71,58600

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

54,46000 =

Subtotal:
50,77100

30,80800

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

386,42846

Rend.: 1,000

30,80800

Subtotal:

1,50 %

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 10 de gruix, col·locades sobre base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

0,76157

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F981XGAF

1,50 %

Materials

Materials

B064300B

DESPESES AUXILIARS

Unitats

A012N000

Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

m2

287,19600

Ma d'obra
Unitats

B981PGAF u

287,19600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-38

24

10,89200
10,89200

10,89200

Materials
B0G1UCZ4 m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades,
de 150 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat
per allotjar semàfor, als extrems del pas a la mitjana.

1,020

x

366,96000 =

374,29920

B07101A0

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,120

x

40,62000 =

4,87440

t

Subtotal:

379,17360

379,17360

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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PARTIDES D'OBRA

F9B4UA9Z

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,07379

m2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades,
de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament i patró, inclòs juntes
longitudinals 8mm i transversals 3mm, tot igual a
l'existent, a la plaça costat Eixample.

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46212

462,72539
23,13627

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

243,71452
12,18573

485,86166

COST EXECUCIÓ MATERIAL

221,91

€

P-43

F9B4UAJZ

m2

Execució in situ de paviment tàctil indicador (ranurat)
sobre paviment de pedra granítica existent.

114,01

Unitats

Preu

Preu

Parcial

A0121000

Import

h

Oficial 1a

1,000 /R x

27,17000 =

Subtotal:
A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

22,68000 =

11,34000

A0121000

h

Oficial 1a

0,900 /R x

27,17000 =

24,45300

Subtotal:

B0G1UCZ3 m2

35,79300

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,120

Paviment de pedra granítica, flamejada, de 60 mm de
gruix

1,020

40,62000 =

x

x

166,80000 =

Subtotal:

C110FZ04

h

Màquina TMB

1,000 /R x

35,79300

170,13600
175,01040

m2

175,01040

1,50 %

0,53690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

211,34030
10,56701
221,90731

Rend.: 1,000

81,00000 =

255,90

81,00000

P-44

F9E13X0A

m2

81,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40755

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

108,57755
5,42888

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat sobre suport de 2-3
cm de morter M-10 pastat i beurada de ciment
pòrtland, inclòs posada a cota de registres existents.

114,00643

Rend.: 1,000

36,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

27,17000 =

13,58500

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

22,68000 =

6,80400

Subtotal:

20,38900

20,38900

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,86000 =

0,01860

B0512401

t

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

0,0031

x

117,66000 =

0,36475

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

22,68000 =

9,07200

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

1,020

x

8,18000 =

8,34360

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

27,17000 =

21,73600

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,120

x

40,62000 =

4,87440

Subtotal:

30,80800

30,80800

Materials
B0G1UME3 m2

Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o
ochavo jaspe,gra fi, flamejada, de 10 cm de gruix

1,020

x

203,50000 =

207,57000

B07101A0

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,120

x

40,62000 =

4,87440

t

27,17000

81,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Paviment de pedra granítica, color negre, de 100 mm
de gruix, col·locada amb morter de ciment pastat,
d'especejament igual i juntes longitudinal i
transversals iguals a l'existent, a la Plaça de la Bella
Dorita.

27,17000
27,17000

Subtotal:

4,87440

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9B4UAFZ

Import

Maquinària

Materials
t

Parcial

€

Ma d'obra
Unitats

P-42

255,90025

Rend.: 1,000

Ma d'obra

B07101A0

26

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

212,44440

Subtotal:

13,60135

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30584

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

34,29619
1,71481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,44440
P-45

F9E1X11A

m2

13,60135

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, ratllat o amb botonera, col·locat sobre
suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat, inclòs
posada a cota de registres existents.

36,01099

Rend.: 1,000

Unitats

38,52

Preu

Parcial

€

Import

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

22,68000 =

6,80400

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

27,17000 =

13,58500

Subtotal:

20,38900

A0150000

B9E13101

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
ratllat o amb botonera

1,020

x

12,00000 =

12,24000

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,083

x

40,62000 =

3,37146

B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,86000 =

0,01860

B0512401

t

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

0,0031

x

117,66000 =

0,36475

Subtotal:

15,99481

F9H314Q1

m2

0,07035

0,07035

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0005 /R x

47,41000 =

0,02371

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003 /R x

32,04000 =

0,09612
0,11983

0,11983

kg

Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000

x

0,32000 =

Subtotal:

0,32000

0,32000

0,32000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00106

36,68965
1,83448

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,51124
0,02556

38,52413

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00 %

5,21

Preu

0,07035

C1702D00

15,99481

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

23,45000 =

Maquinària

B055B100

0,30584

Rend.: 1,000

0,003 /R x

Subtotal:

1,50 %

Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Manobre especialista

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Subtotal:
20,38900

Materials

Parcial

€

P-48

F9WZDE01

u

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent,
inclòs increment per treballs nocturns o en cap de
setmana en tasques d'asfaltat.

0,53680

Rend.: 1,000

Unitats

Import

3.150,00

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,0032 /R x

22,68000 =

0,07258

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,0016 /R x

27,17000 =

0,04347

Subtotal:

C170DE01

0,11605

u

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

1,000 /R x 3.000,00000 =
Subtotal:

0,11605

Maquinària
C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0008 /R x

70,17000 =

0,05614

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0008 /R x

61,19000 =

0,04895

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,0008 /R x

76,76000 =

0,06141

Subtotal:

0,16650

0,16650

Materials
B9H314Q1

t

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb
betum modificat i granulat granític

0,069

x

67,74000 =

Subtotal:

4,67406

4,67406

F9J13K40

m2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00174

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,95835
0,24792

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

P-49

FAA90TOP

u

P-50

FBA11X11

m

0,54

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua o discontínua de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb una
dosificiació mínima de 720g/m2, amb màquina
autopropulsada

Preu

Parcial

Unitats

€

Import

3.000,00000
3.000,00000
150,00000

5,00 %

3.150,00000

Rend.: 1,000

0,53

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,007 /R x

27,17000 =

0,19019

A0140000

h

Manobre

0,0035 /R x

22,68000 =

0,07938

Subtotal:
Unitats

3.000,00000

€

Import

Ma d'obra

5,20627

Rend.: 1,000

3.000,00000

€
Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons
Rend.: 1,000
450,00
el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal topogràfica
3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del mateix
_____________________________________________________________________________________________________________

4,67406

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

28

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-46

Pàg.:

Maquinària

0,26957

0,26957

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

C1B02A00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0035 /R x

39,60000 =

0,13860
0,13860

0,13860

Materials
kg

Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

0,0214

x

4,26000 =

Subtotal:

0,09116

FBA1HZ11

m

0,09116

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00404

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,50337
0,02517

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua o discontínua reflectora de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica ciutat, en base
aquosa, amb màquina autopropulsada

P-53

FBA1W011

m

0,52854

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00982

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,66368
0,08318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,09116

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

1,34

€

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant, de
25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació pintat/no
pintat, amb pintura de doble component amb àrid
antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de
0,60 SRT, de color blanc, amb una dosificació mínima
720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada
mecànicament

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

A0140000

Import

A0121000

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,014 /R x

27,17000 =

0,38038

A0140000

h

Manobre

0,007 /R x

22,68000 =

0,15876

Subtotal:

h

1,26

Preu

h

0,0085 /R x

22,68000 =

0,19278

Oficial 1a

0,017 /R x

27,17000 =

0,46189

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Subtotal:

0,53914

0,007 /R x

39,60000 =

Subtotal:

C1B02A00

0,53914

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0085 /R x

0,27720

0,65467
39,60000 =

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,2203

x

0,27720
2,03000 =

Subtotal:

BBA11100

0,27720

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,44721
0,44721

0,44721

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00809

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,27164
0,06358

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBA1JZ11

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant, de 40
cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc

1,33522

Rend.: 1,000

Unitats

1,75

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,017 /R x

27,17000 =

0,46189

h

Manobre

0,0085 /R x

22,68000 =

0,19278

Subtotal:

0,65467

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0085 /R x

39,60000 =

Subtotal:

0,100

x

2,03000 =

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,3264

x
Subtotal:

2,03000 =

0,20300

0,20300

1,50 %

0,00982

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,20409
0,06020

FBA1W311

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant, de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica en base aquosa de color blanc,
amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de
partícules de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament

1,26429

Rend.: 1,000

Unitats

1,44

Preu

Parcial

€

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,017 /R x

27,17000 =

0,46189

A0140000

h

Manobre

0,0085 /R x

22,68000 =

0,19278

Subtotal:

0,65467

0,65467

Maquinària
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,0085 /R x

0,33660

39,60000 =

Subtotal:

0,33660
0,33660

0,33660

Materials

0,66259
0,66259

0,20300

DESPESES AUXILIARS

0,65467

Materials
BBA11100

0,33660

Ma d'obra

0,33660
0,33660

P-54

Import

Maquinària
C1B02A00

0,33660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

0,65467

0,33660

Subtotal:
kg

Import

Materials

Materials
BBA11100

€

Maquinària

Subtotal:
h

Parcial

Manobre

Maquinària

P-52

1,74686

Ma d'obra
Unitats

C1B02A00

30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BBA13100

Pàg.:

BBA11100
0,66259

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,1836

x
Subtotal:

2,03000 =

0,37271
0,37271

0,37271

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

FBA1X511

32

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00982

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04852

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,37380
0,06869

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,21202
0,31060

1,44249

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua o discontínua de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica ciutat en base aquosa, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000

Unitats

0,99

Preu

Parcial

€

P-57

FBABI0Z1

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o
discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura acrílica
en base aquosa i amb una dosificació mínima de
720g/m2.

Import

Ma d'obra

6,52262

Rend.: 0,907

Unitats

1,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,005 /R x

22,68000 =

0,11340

A0121000

h

Oficial 1a

0,010 /R x

27,17000 =

0,29956

A0121000

h

Oficial 1a

0,010 /R x

27,17000 =

0,27170

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

22,68000 =

0,25006

Subtotal:

0,38510

0,38510

Maquinària

Subtotal:

0,54962

0,54962

Maquinària
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,005 /R x

39,60000 =

Subtotal:

0,19800

C1B02A00

0,19800

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,010 /R x

0,19800

Materials

39,60000 =

Subtotal:

0,43660
0,43660

0,43660

Materials
BBA11100

kg

BBA1M200 kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,1224

x

2,03000 =

0,24847

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765

x

1,39000 =

0,10634

Subtotal:

BBA11000

FBA3Z511

m2

0,35481

1,14013
0,05701

0,94369
0,04718

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,99087

FBB13252

u

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

Oficial 1a

0,084 /R x

27,17000 =

2,28228

h

Manobre

0,042 /R x

22,68000 =

0,95256

Subtotal:

94,17

Preu

Parcial

3,23484

0,042 /R x

30,29000 =

Subtotal:

€

Import

x
Subtotal:

2,03000 =

3,23484

0,250 /R x

28,08000 =

7,02000

0,250 /R x

24,11000 =

6,02750

Subtotal:
h

13,04750

13,04750

1,27218

1,65648

Camió grua

0,062 /R x

51,73000 =

Subtotal:

3,20726
3,20726

3,20726

Materials
BBM1260C u

1,65648
1,65648

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

C1503000

Materials
0,816

h
h

Maquinària

1,27218
1,27218

A012M000
A013M000
Import

Maquinària

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

P-58

1,19714

Ma d'obra

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,14567

5,00 %

5,00 %

6,52

0,14567

0,00824

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Rend.: 1,000

0,14567

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent, amb pintura acrílica en base aquosa
de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i
addició de partícules de vidre de cantells angulosos
amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

8,42000 =

DESPESES AUXILIARS

0,00578

A0121000

kg

x

1,50 %

A0140000

BBA11100

0,0173

DESPESES AUXILIARS

Unitats

h

Pintura reflectora per a senyalització

0,35481

Ma d'obra

C1B02B00

kg

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

x

Subtotal:

73,24000 =

73,24000

73,24000

73,24000

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

FBB1Z252

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19571

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000

1,50 %

0,11743

89,69047
4,48452

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

149,62648
7,48132

94,17500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-61

FBB3C620

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

24,11000 =

6,02750

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

28,08000 =

7,02000

Subtotal:

Import

13,04750

0,062 /R x

51,73000 =

Subtotal:
1,000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

28,08000 =

3,36960

Ajudant muntador

0,120 /R x

24,11000 =

2,89320

h

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19571

5,00 %

64,45047
3,22252

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000

157,11

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

24,11000 =

3,61650

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

28,08000 =

4,21200

Subtotal:

FBB3C62Z

u

€

Import

7,82850

0,035 /R x

51,73000 =

Subtotal:

1,000

x

65,90000 =

x

65,90000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09394

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

73,80864
3,69043
77,49907

Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000

139,87000 =

Preu

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

28,08000 =

3,36960

Ajudant muntador

0,120 /R x

24,11000 =

2,89320

139,87000

h

Camió grua

0,030 /R x

139,87000

139,87000

Import

6,26280

6,26280

51,73000 =

1,55190
1,55190

1,55190

Materials
Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

x

Subtotal:
Subtotal:

€

Maquinària

Subtotal:
1,81055

Parcial

h

1,81055
1,81055

55,76

A012M000

BBM1EZZZ u
1,000

1,55190

65,90000

65,90000

Subtotal:
7,82850

Materials
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,55190

A013M000

C1503000

BBM1AHDC u

1,55190

Ma d'obra

Maquinària
Camió grua

51,73000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

h

Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

Unitats
Unitats

C1503000

0,030 /R x

67,67300
P-62

FBB2C501

Camió grua

48,00000

1,50 %

6,26280

Materials

48,00000

48,00000

Import

6,26280

Subtotal:
Subtotal:

€

Maquinària

Subtotal:
3,20726

Parcial

h

3,20726
3,20726

48,00000 =

x

Preu

A012M000

BBM1EH5C u
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

77,50

Subtotal:
13,04750

Materials
BBM126ZC u

Rend.: 1,000

A013M000

C1503000
Camió grua

Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

157,10780

Ma d'obra

Maquinària
h

u

Unitats
Preu

Ma d'obra

P-60

34

DESPESES AUXILIARS

67,67

Unitats

C1503000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

45,20000 =

45,20000

45,20000

45,20000

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09394

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

53,10864
2,65543
55,76407

€
P-63
FBB42100
u
Actualització de l'inventari INCA i de PAVIMENTS.
Rend.: 1,000
350,00
_____________________________________________________________________________________________________________
FBBZ3Z10

m

Subministrament i col.locació de suport rodó de tub
d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, estriat,
de 4mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de
polièster amb color RAL 7037, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat,
càrrega manual dels elements sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,017

22,21

€

B064300B

m3

BG3ZE110

u

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

1,000

x

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,140 /R x

24,11000 =

3,31898

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,140 /R x

28,08000 =

3,86549

Subtotal:

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

1,000

x

1,35000 =

1,35000

Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer
galvanitzat

1,000

x

44,50000 =

44,50000

BBS1U050

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm
de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i
amb un braç de 5,50 m (model homologat)

1,000

x

644,57000 =

644,57000

u

BBS1U055

u

Baixant de bàcul per a dos semàfors

1,000

x

42,76000 =

42,76000

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,030

x

40,62000 =

1,21860

Import

7,18447

P-66
Camió grua de 5 t

0,020 /R x

54,46000 =

Subtotal:

FBS2U048

u

1,07099
1,07099

1,07099

1,50 %

2,28900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.054,34760
52,71738

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, etc. model clàssic
o Barcelona, inclos visera (si escau), fixat a suport,
instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós

1.107,06498

Rend.: 1,000

238,37

Unitats
Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000

x

12,90000 =

Subtotal:

Preu

12,90000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

28,08000 =

14,04000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

24,08000 =

12,04000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,15546
1,05777

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

FBS1U038

u

Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m
d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix
de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre
de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model
homologat), col·locat sobre dau de formigó, inclòs
gruament, anivellament, instal.lació de presa de terra,
instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport,
inclòs pintura contra pintades

1.107,06

26,08000

BBS2U058

u

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, etc. model clàssic
o Barcelona

1,000

€

x

200,55000 =

Preu

Parcial

Subtotal:

200,55000

P-67
A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

24,11000 =

96,44000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

28,08000 =

56,16000

Subtotal:

152,60000

200,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,39120

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

227,02120
11,35106
238,37226

Import

Ma d'obra
A012M000

26,08000

200,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

Materials

22,21323

Rend.: 1,000

Parcial

€

Ma d'obra

12,90000
12,90000

806,34460

DESPESES AUXILIARS

Materials
BBMZ2Z10 m

806,34460

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,18447

Maquinària

67,83000

BGD2E010 u

Ma d'obra

h

67,83000 =

Subtotal:
Unitats

C1503500

36

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-64

Pàg.:

FBS2U051

u

152,60000

Maquinària

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,,
inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós

Rend.: 1,000

Unitats

369,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1503000

h

Camió grua

1,800 /R x

51,73000 =

Subtotal:

93,11400
93,11400

93,11400

Materials

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,700 /R x

28,08000 =

19,65600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,700 /R x

24,08000 =

16,85600

Subtotal:
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

2,800

x

1,47000 =

4,11600

Materials

36,51200

36,51200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

BBS2U061

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte,
etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

1,000

x

314,58000 =

314,58000

314,58000

314,58000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,54768

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

351,63968
17,58198

COST EXECUCIÓ MATERIAL

369,22166

u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,
inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós

Rend.: 1,000

534,38

Unitats

Preu

Parcial

P-70

FBSZU248

u

h

Ajudant electricista

0,700 /R x

24,08000 =

16,85600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,700 /R x

28,08000 =

19,65600

Subtotal:

36,51200

u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

1,000

x

471,87000 =

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,
inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós

h

Oficial 1a electricista

Import

Rend.: 1,000
Unitats

418,97
Preu

471,87000

P-71
36,51200

FBSZU250

u

14,000 /R x

0,54768

5,00 %

508,92968
25,44648

28,08000 =

393,12000
393,12000

393,12000

1,50 %

5,89680

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

399,01680
19,95084
418,96764

Rend.: 1,000
Unitats

254,53
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

6,000 /R x

28,08000 =

168,48000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

23,45000 =

70,35000
238,83000

238,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,58245

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

242,41245
12,12062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

254,53307

165,44

FD5JBW8E

u

€

Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable,
amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000

328,77

Unitats
Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,700 /R x

24,08000 =

16,85600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,700 /R x

28,08000 =

19,65600

Import

Subtotal:

36,51200

120,50000 =

Subtotal:

36,51200

120,50000

120,50000

Preu

120,50000

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

22,68000 =

90,72000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

4,000 /R x

27,17000 =

108,68000

Subtotal:

Materials
x

€
Import

DESPESES AUXILIARS

Revisió de canalitzacions per cruilla

471,87000

1,50 %

Rend.: 1,000

1,000

Parcial

534,37616

Unitats

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

165,43766

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BBS2UA060 ud

157,55968
7,87798

Subtotal:

P-72
u

5,00 %

Ma d'obra

471,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FBS2UA50

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
Subtotal:

P-69

0,54768

€

Materials
BBS2U062

1,50 %

Programació del regulador a una cruïlla semafòrica

Ma d'obra
A013H000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000
FBS2U052

38

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-68

Pàg.:

199,40000

Materials
B0F1D2A1

u

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

290,000

x

0,21000 =

60,90000

B064300C

m3

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

0,2332

x

67,83000 =

15,81796

B0512401

t

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

0,018

x

117,66000 =

2,11788

B0111000

m3

Aigua

0,003

x

1,86000 =

0,00558

D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,320

x

99,63550 =

31,88336

199,40000
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39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

110,72478

2,99100
313,11578
15,65579

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus
Barcelona 1 o P7, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, segons plànols i especificacions de
BCASA, col·locat amb morter.

110,72478

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FD5Z8JCZ

328,77157

Rend.: 1,000

233,79

Preu

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,420 /R x

27,17000 =

11,41140

h

Manobre

0,420 /R x

22,68000 =

9,52560

P-74

FD7FZ575

m

€

Import

Subtotal:

20,93700

B0710250

t

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

0,040

x

35,23000 =

1,40920

BD5Z8JCZ

u

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus
Barcelona 1, classe C250 segons norma UNE-EN
124, segons plànols i especificacions de BCASA

1,000

x

200,00000 =

200,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

201,40920

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color
teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces especials, tot
segons plec de BCASA, col·locat al fons de la rasa

46,15

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,0176 /R x

28,08000 =

0,49421

h

Manobre

0,0176 /R x

22,68000 =

0,39917

m

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color
teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces especials,
segons UNE-EN 13476

201,40920

5,00 %

233,79327
143,94

€

Import

0,89338

1,000

x

43,05000 =

Preu

Parcial

h

Manobre

1,500 /R x

22,68000 =

34,02000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

28,08000 =

42,12000

Subtotal:

76,14000

P-75

FD95E670

m

1,50 %

0,01340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

43,95678
2,19784

Recobriment protector exterior per a clavegueres de
diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

46,15462

Rend.: 1,000
Unitats

20,96
Preu

17,83000 =

Subtotal:

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,129 /R x

27,17000 =

3,50493

A0140000

h

Manobre

0,129 /R x

22,68000 =

2,92572

B064300C

m3

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

x

66,11000 =

0,198

x

26,74500

33,05500

67,83000 =

33,05500

13,43034

13,43034

FD95EL70

m

13,43034

1,50 %

0,09646

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,95745
0,99787

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

33,05500

6,43065

DESPESES AUXILIARS

Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm
de formigó HM-20/P/20/I

20,95532

Rend.: 1,000
Unitats

Subtotal:

6,43065

Subtotal:
76,14000

Materials
0,500

Import

Materials

26,74500
26,74500

Parcial

€

Ma d'obra

€

Import

43,05000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
1,500 /R x

0,89338

43,05000

43,05000

Subtotal:

A0140000

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Rend.: 1,000

Subtotal:

222,66026
11,13301

A012M000

m3

143,93621

A012M000

BD7FZ570

20,93700

0,31406

Rend.: 1,000

Unitats

B064500C

137,08210
6,85411

Subtotal:

Ma d'obra

Compressor amb dos martells pneumàtics

5,00 %

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

Materials

Nova connexió d'embornal a connexió existent
d'embornal o a caixa d'embornal, segons detall
BCASA, inclòs adaptació de la connexió existents si
s'escau

1,14210

Unitats

A0140000

u

1,50 %

Ma d'obra
Unitats

C1101200

40

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

FD7F73B5

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-73

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

14,19
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

27,17000 =

5,43400

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

22,68000 =

4,53600

€
Import
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Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

9,97000

m3

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

0,050

67,83000 =

x

9,97000

3,39150

3,39150

3,39150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14955

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,51105
0,67555

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i
de planta 1.8x1.8 m

14,18660

Rend.: 1,000

103,40

Unitats

Preu

Parcial

P-78

FDDZAHDX

1,50 %

4,97702

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

460,67231
23,03362

u

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, segons especificacions de
BCASA

483,70593

Rend.: 1,000

438,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

€

A012N000

h
h

Manobre

1,200 /R x

22,68000 =

27,21600

Oficial 1a d'obra pública

1,200 /R x

27,17000 =

32,60400

Import

Ma d'obra

Subtotal:

59,82000

59,82000

Maquinària
A0140000

h

Manobre

0,730 /R x

22,68000 =

16,55640

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,730 /R x

27,17000 =

19,83410

Subtotal:

36,39050

C1503000
36,39050

Materials
B064300C

m3

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

0,9072

67,83000 =

x

61,53538

m

0,54586

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

98,47174
4,92359

Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de
maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

t

61,53538

1,50 %

483,71

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

6,656 /R x

22,68000 =

150,95808

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

6,656 /R x

27,17000 =

180,84352

x

35,23000 =

1,25771

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000

x

350,00000 =

350,00000

€

Import

P-79

FDDZS005

Subtotal:

331,80160

351,25771

u

0,34000 =

x

351,25771

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,89730

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

417,14801
20,85740

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

438,00541

Rend.: 1,000

Unitats
331,80160

A012N000
A0140000

266,000

5,17300

20,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,0357

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

u

5,17300
5,17300

Subtotal:

Ma d'obra

B0F19251

51,73000 =

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

103,39532

Rend.: 1,000

0,100 /R x
Subtotal:

B0710250

DESPESES AUXILIARS

Camió grua

Materials

61,53538

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDD1ABX8

h

BDDZAHDX u
Subtotal:

P-77

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

FDB178G0

42

PARTIDES D'OBRA

Materials
B064300C

Pàg.:

h
h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 /R x

27,17000 =

8,15100

Manobre

0,300 /R x

22,68000 =

6,80400

90,44000

Subtotal:

14,95500

14,95500

Materials

B0111000

m3

Aigua

0,006

x

1,86000 =

0,01116

B0512401

t

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

0,0163

x

117,66000 =

1,91786

D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3164

x

99,63550 =

31,52467

BDDZV001 u

Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000

x

3,63000 =

3,63000

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009

x

86,47480 =

0,77827

m3

Subtotal:
Subtotal:

123,89369

123,89369

4,40827

4,40827
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43

PARTIDES D'OBRA

FDG52357

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22433

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,58760
0,97938

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

BDGZFN50 m

20,56697

Rend.: 1,000

9,35

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,012 /R x

27,17000 =

0,32604

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

22,68000 =

0,27216

€

Import

P-82

FDG52Z67

Subtotal:

m

0,59820

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

0,066

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100

x

67,83000 =

4,47678

m

x

1,82000 =

3,82200

8,29878

m

0,00897

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,90595
0,44530

15,14

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,41680
0,72084
15,13764

Rend.: 1,000

21,36

Preu

Parcial

h

Manobre

0,012 /R x

22,68000 =

0,27216

h

Oficial 1a

0,012 /R x

27,17000 =

0,32604

Preu

Parcial

h

Manobre

0,030 /R x

22,68000 =

0,68040

A0121000

h

Oficial 1a

0,015 /R x

27,17000 =

0,40755

Subtotal:

1,08795

Materials
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100

BDGZPA00 u

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020

x

0,26000 =

B064300C

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

0,1122

x

67,83000 =

x

2,30000 =

4,83000

0,52520

B064300C

m3

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

0,104

x

67,83000 =

7,05432

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200

x

3,02000 =

12,68400

Subtotal:

0,59820

€

19,73832

Import

P-83

FDG5Z357

m

19,73832

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00897

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,34549
1,01727

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, col·locats a fons de rasa

21,36277

Rend.: 1,000

Unitats

4,36

Preu

Parcial

27,17000 =

0,32604

€

Import

Ma d'obra
A0121000

1,08795

h

Oficial 1a

0,012 /R x
Subtotal:

0,32604

0,32604

Materials
BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100

x

Subtotal:
7,61053

€

Import

0,59820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

m3

0,01632

A0140000

Ma d'obra

m

1,50 %

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

9,35125

Rend.: 1,000

13,31253

DESPESES AUXILIARS

A0121000

8,29878

1,50 %

Unitats

BG22TK10

0,34680
13,31253

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

0,17000 =

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDG52437

x

Unitats

0,59820

Subtotal:

P-81

44

Ma d'obra

Materials

BG22TH10

2,040

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

m3

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

Subtotal:

Ma d'obra

B064300C

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-80

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,82000 =

3,82200

3,82200

3,82200

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
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PARTIDES D'OBRA

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00489
4,15293
0,20765

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Subtotal:

0,86

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,010 /R x

24,11000 =

0,24110

Subtotal:

€

u

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

48,0528

x

0,22000 =

10,57162

B0512401

t

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

0,0128

x

117,66000 =

1,50605

0,002

x

1,86000 =

0,00372

0,0519

x

82,72690 =

4,29353

B0111000

m3

Aigua

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Import

Subtotal:

0,24110

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020

x

0,56000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,57120
0,57120

0,57120

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00362

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,81592
0,04080

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDGZUZ10

m

Subministrament i col·locació de planxa de protecció,
de qualsevol tipus, per a protecció i separació de
serveis, homologada per Companyia.

P-87

FDK282GA

u

0,85671

Rend.: 1,000

Unitats

36,96

Preu

Parcial

24,11000 =

5,11614

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

h

Ajudant muntador

0,2122 /R x
Subtotal:

m2

Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6
mm de gruix

1,820

x
Subtotal:

P-86

FDK282CZ

u

5,11614

30,01180

1,50 %

0,07674

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,20468
1,76023

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x48
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

A0122000

h

Oficial 1a paleta

3,000 /R x

27,17000 =

81,51000

h

Manobre

1,500 /R x

22,68000 =

34,02000

B0F1K2A1

u

B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

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

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794

115,53000

98,06

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

72,5025

x

0,22000 =

15,95055

0,002
0,0042

x

1,86000 =

0,00372

x

117,66000 =

0,49417

x

82,72690 =

6,56852

Subtotal:

36,96492

Rend.: 1,000

Parcial

A0140000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

€

23,01696

P-88
Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

22,68000 =

22,68000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000 /R x

27,17000 =

54,34000

Import

115,53000

Import

FDKZH9WA

u

23,01696

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,73295

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

140,27991
7,01400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

€

Materials

30,01180
30,01180

147,29

Ma d'obra

Import

5,11614
16,49000 =

98,06467

Unitats
€

Materials
B0CHL50A

16,37492
93,39492
4,66975

5,00 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A013M000

16,37492

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

77,02000

0,24110

Materials
BDGZB610 m

77,02000

B0F1K2A1

Ma d'obra

P-85

46

Materials

4,36058

Rend.: 1,000

Unitats
A013M000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-84

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter, amb pany i clau homologats, segons
plànols i plec de condicions d'Enllumenat de
Barcelona

147,29391

Rend.: 1,000

Unitats

113,24

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

27,17000 =

9,50950

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

22,68000 =

7,93800

Subtotal:

17,44750

BDKZH9BX u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, de pas lliure de 400x400 mm

1,000

x

90,00000 =

90,00000

B0710150

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

0,0035

x

38,50000 =

0,13475

t

Subtotal:

90,13475

u

0,26171

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

107,84396
5,39220
113,23616

Rend.: 1,000

0,300

x

8,76000 =

2,62800

BFB28400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

1,88000 =

1,91760

BFYB2805

u

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

1,000

x

0,24000 =

0,24000

90,13475

1,50 %

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter, segons plànols i plec de condicions de
Mobilitat - Semàfors de Barcelona

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

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BFWB2805 u

17,44750

Materials

FDKZZZW4

199,97

P-91

FG312610

m

€

1,50 %

0,07046

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,55316
0,47766

Subministrament i instal·lació de cable de connexió a
semàfors tipus mànega, sense armadura, designació
segons UNE 21123:RV 0,6/1KV 4x2.5mm2, totalment
connectat i en funcionament.

10,03081

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

27,17000 =

10,86800

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

22,68000 =

9,07200

Subtotal:

Import

2,79

Preu

Parcial

19,94000

A013N000

h

Ajudant obra pública

0,022 /R x

24,11000 =

0,53042

A0121000

h

Oficial 1a

0,022 /R x

27,17000 =

0,59774

€

Import

Subtotal:

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

0,0053

x

38,50000 =

0,20405

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil C-250, per a
pericó de serveis, pas lliure de 600x600 mm, amb
pany i clau estàndards, col·locat amb morter

1,000

x

170,00000 =

170,00000

Subtotal:

170,20405

BG312610

19,94000

m

Cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense
armadura, designació segons UNE 21123:RV
0,6/1KV 4x2.5mm2.

1,020

x

1,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,12816

1,50 %

0,29910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

190,44315
9,52216

1,53000

1,53000

1,53000
2,65816
0,13291

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

170,20405

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,12816

Materials

Materials

BDKZXXC0 u

4,78560

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

t

4,78560

Ma d'obra
Unitats

B0710150

48

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-89

Pàg.:

P-92

FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Unitats

199,96531

2,79107
3,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-90

FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000

10,03

€

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

28,08000 =

1,12320

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

24,08000 =

0,96320

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

28,08000 =

2,52720

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

24,11000 =

2,16990

Subtotal:

4,69710

4,69710

2,08640

2,08640

Materials
BG31H550

Ma d'obra

Materials

A012H000
A013H000

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020

x

Subtotal:

1,29000 =

1,31580

1,31580

1,31580
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PARTIDES D'OBRA

FG380902

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03130

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,43350
0,17167

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

8,82
Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

24,08000 =

3,61200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

28,08000 =

2,80800

Subtotal:

Import

6,42000

6,42000

Materials
BGW38000 u

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

1,47000 =

1,49940

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,87940

FGD2324D

50

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de gruix
i soterrada

1,50 %

0,09630

5,00 %

8,39570
0,41979

58,46

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R x

28,08000 =

4,66128

A013H000

h

Ajudant electricista

0,166 /R x

24,08000 =

3,99728

Subtotal:

8,65856

h

Ajudant muntador

0,034 /R x

24,11000 =

0,81974

h

Oficial 1a muntador

0,034 /R x

28,08000 =

0,95472

Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000

x

4,69000 =

4,69000

BGD23240

Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000

x

42,20000 =

42,20000

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm
de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia
integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal
de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins.

6,000

x

0,20000 =

1,20000

BFYB28X5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa

5,000

x

0,12000 =

0,60000

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

12,000

x

0,42000 =

5,04000

0,700

x

12,00000 =

8,40000

BFWB28X5 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS5UCU3

m2

Actuacions de desmuntatge i adequació de xarxa de
reg existent.

17,86518

Rend.: 1,000
Unitats

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,24000

10,50
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

24,11000 =

2,41100

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x

28,08000 =

2,80800
5,21900

5,21900

Materials
BJS5U200

46,89000

1,77446

17,01446
0,85072

5,00 %

Subtotal:

Subtotal:

Import

1,77446

BJS5U200

Import

8,65856

Parcial

A013M000

Subtotal:

Materials
BGYD2000 u

Preu

€

Materials

P-97
A012H000

17,87

A012M000

€

Ma d'obra

u

Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat
baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb
gotejadors interlinia integrats dins del tub i
autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una
separació entre gotejadors igual a la separació entre
plantes, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins,
col.locat al fons de la rasa, inclòs excavació i reblert
de rasa així com la part proporcional de peces
especials i connexió a la xarxa.

8,81549

Rend.: 1,000

Unitats

m2

Ma d'obra

1,87940

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-94

FJS5UC03

€

Ma d'obra

m

P-96

3,60517

Rend.: 1,000
Unitats

BG380900

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-93

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm
de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia
integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal
de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins.

0,500

x

0,20000 =

0,10000

BFWB28X5 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa

0,300

x

12,00000 =

3,60000

BFYB28X5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa

2,000

x

0,12000 =

0,24000

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

2,000

x

0,42000 =

0,84000

46,89000

1,50 %

0,12988

5,00 %

55,67844
2,78392
58,46236

€
P-95
FHM3C0EX
u
Verificació i fitxa informàtica d'inventari.
Rend.: 1,000
100,00
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:

4,78000

4,78000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

52

PARTIDES D'OBRA

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,99900
0,49995

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-98

FQ115WQ9

u

Desmuntatge i col·locació a nova ubicació de banc
amb raspatlle i recolza braços, de fusta i amb
estructura metàl·lica, ancorat amb perns i resina
epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti.

u

10,49895

Rend.: 1,000

Unitats

B9F16300

97,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

22,68000 =

13,60800

A0121000

h

Oficial 1a

0,600 /R x

27,17000 =

16,30200

Subtotal:

29,91000

Peça de cautxú o plàstic reciclat, model ''asimètrica''
o similar, densitat 1100 -1150 kg / m3, duresa 70
shore a, resistència a ruptura de 70 kg/cm2,
temperatura d'ús entre -40ºc y + 65ºc, d'entre 10 cm i
13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada,
inscribible en un rectangle de 1 x 0,3 m, separades
entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de
peça, reflectants de color blanc i groc auto segons la
seva ubicació a la calçada, fixada al paviment
mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i
resina química epòxid sense estireno de dos
components.

h

Camió grua

0,050 /R x

51,73000 =

Subtotal:

29,91000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,58650

m3

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

2,58650

0,2816

x

B0907000

kg

B8ZAK000

kg

B8ZA8200

kg

67,83000 =

Adhesiu de resines epoxi

0,800

x

4,54000 =

3,63200

Imprimació antigraffiti adherent

0,500

x

22,22000 =

11,11000

Vernís protector antigraffiti de dos components

1,500

x

17,20000 =

25,80000

Subtotal:

2,58650

DESPESES AUXILIARS

FQ4BI002

u

Subministrament i instal.lació d'abalisament lineal
carril bici model ''assimètrica´´ igual als existents
mitjançant peces de cautxú o plàstic reciclat, densitat
1100-1150 kg/m3, duresa 70 shore A, resistència a
trencament de 70kg/cm2, temperatura d'ús entre
-40ºC i +65ºC, d'entre 10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre
20 cm i 25 cm d'amplada, inscribible en un rectangle
de 1x0,3 m, separats entre 50 i 100 cm entre centre
de peça i centre de peça, cantells arrodonits,
reflectants de color blanc i groc auto segons la seva
ubicació a la calçada, fixada al paviment mitjançant
ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina
química epòxid sense estireno de dos components, i
la protecció i/o el manteniment de les peces des del
moment de la instal.lació fins a la completa
finalització de totes les obres compreses en
l'adjudicació

u

A012M000

59,64293

h

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model
''assimètrica´´ recuperat de l'obra, fixat al paviment
mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i
resina química epòxid sense estireno de dos
components i la protecció i/o el manteniment de les
peces des del moment de la instal.lació fins a la
completa finalització de les obres.

115,68

55,17

Preu

Oficial 1a muntador

1,230 /R x

28,08000 =

Subtotal:
B9F1630Z

u

Part proporcional d'elements de fixació de peça
separadora de carril bici ´´assimètrica´´ i resina epoxi

1,000

x

Parcial

€

Import

34,53840
34,53840

18,00000 =

Subtotal:

34,53840

18,00000
18,00000

18,00000
52,53840
2,62692

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-101

FQ4BI0Z2

u

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model
''assimètrica´´ i aplec per a posterior col·locació.

55,16532

Rend.: 1,000
Unitats

26,54
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,900 /R x

28,08000 =

Subtotal:

Preu

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Oficial 1a muntador

115,67682

€

Ma d'obra
h

110,16840
5,50842

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
A012M000

75,63000

Materials

97,53154

Rend.: 1,000

75,63000

5,00 %

Unitats

92,88718
4,64436

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-99

FQ4BI0W2

0,74775

5,00 %

75,63000

Ma d'obra

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-100

19,10093

59,64293

75,63000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B064300C

x

Subtotal:

Maquinària
C1503000

1,000

1,230 /R x
Subtotal:

28,08000 =

34,53840
34,53840

34,53840

25,27200
25,27200

5,00 %

25,27200
25,27200
1,26360
26,53560
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

P-102

FQB901A0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Subministrament i col·locació de malla anti herbes
amb mitjans manuals, amb encavalcaments,
totalment col·locat.

Rend.: 1,000

4,45

Preu

Parcial

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,050 /R x

28,32000 =

1,41600

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,050 /R x

31,90000 =

1,59500

Subtotal:
m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,580

x

3,01100
0,75000 =

Subtotal:

3,01100

P-105

FR3P4012

m3

m2

1,18500

0,04517

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,24117
0,21206

Unitats

4,45322
4,72
Preu

Parcial

A012P000

1,18500

1,50 %

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a jardiner

h

Oficial 1a jardiner

0,050 /R x

31,90000 =

1,59500

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,100 /R x

28,32000 =

2,83200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

FR3P1313

m3

Aportació i incorporació de terra adobada garbellada
o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria
orgànica, amb una textura franca o franca arenosa,
exempta de materials amb granulometria superior als
14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de
patògens, males herbes i contaminants.

4,42700

44,22

Preu

Parcial

31,90000 =

7,01800

Subtotal:
C1315010

€

Import

h

Retroexcavadora petita

0,110 /R x

5,00 %

4,49341
0,22467
4,71808
60,97

36,52000 =

Subtotal:
BR3P4010

m3

Terra franc-sorrenca subministrada a granel

7,01800

4,01720
4,01720

1,100

x

28,16000 =

Subtotal:

4,42700
0,06641

7,01800

4,01720

Materials

€

1,50 %

Rend.: 1,000

0,220 /R x

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-104

Rend.: 1,000

Maquinària

Ma d'obra
A012P000

60,97455

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

Fresatge de terreny a una fondària de 0.2m, amb
mitjans manuals.

Terra franc-sorrenca subministrada a granel i
escampada amb retroexcadora petita i mitjans
manuals

54,65000
58,07100
2,90355

5,00 %

Unitats

1,18500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR26Z105

54,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-103

54

PARTIDES D'OBRA

Unitats

B7B151D0

Pàg.:

30,97600
30,97600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10527

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

42,11647
2,10582

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-106

FR3P92A2

m3

30,97600

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

44,22229

Rend.: 1,000

Unitats

58,31

Preu

Parcial

28,32000 =

5,66400

€

Import

Ma d'obra
A013P000

€

h

Ajudant jardiner

0,200 /R x
Subtotal:

5,66400

5,66400

Maquinària
C1313330
Unitats

Preu

Parcial

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845 /R x

Import

Ma d'obra

57,98000 =

Subtotal:

4,89931
4,89931

4,89931

Materials
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,050 /R x

31,90000 =

Subtotal:

1,59500
1,59500

B0332A00

t

h

Retroexcavadora petita

0,050 /R x

36,52000 =

Subtotal:

1,82600

Materials
BR3P1310

m3

Terra adobada garbellada o terra de jardí amb un
12% del seu volum de matèria orgànica, amb una
textura franca o franca arenosa, exempta de
materials amb granulometria superior als 14mm i amb
un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens,
males herbes i contaminants.

1,000

x

54,65000 =

x

22,50000 =

Subtotal:

1,82600
1,82600

1,995

1,59500

Maquinària
C1315010

Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm

44,88750
44,88750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08496

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

55,53577
2,77679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,65000
P-107

FR3PE254

m3

44,88750

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

58,31256

Rend.: 1,000
Unitats

112,15
Preu

Parcial

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,900 /R x

31,90000 =

28,71000

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,900 /R x

28,32000 =

25,48800

Subtotal:

54,19800

Subtotal:

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs
de 0.8 m3

1,020

x

50,78000 =

Subtotal:

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

12,000 /R x

54,19800

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-108

FR6BUZP9

m2

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus
Westringia ´´Jervis Gem´´ com l'existent o similar
segons indicacions de la DF i Espais Verds,
subministrades en contenidor de 3l de capacitat com
a mínim, amb una densitat mínima de 9 plantes/m2,
inclós formació de clot de plantació, tall de la tela
antiherbes, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons documentació tècnica
i indicacions de la DF.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
51,79560

1,50 %

0,81297

5,00 %

106,80657
5,34033

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,57

586,44000

P-110

FRZ22AC3

u

Protecció de la part inferior del tronc (alçada mínima
2m) d'arbre existent amb taulons de fusta
convenientment lligades (amb filferro només dins del
tancament de l'obra).

1.374,53400
22,88

Unitats

Preu

Parcial

Preu

Parcial

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,050 /R x

28,32000 =

1,41600

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100 /R x

31,90000 =

3,19000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,290 /R x

31,90000 =

9,25100

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,290 /R x

28,32000 =

8,21280

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

17,46380

B0D21040

m

Tauló de fusta de pi per a 15 usos

2,000

x

0,47000 =

0,94000

12,000

x

0,26000 =

3,12000

Import

Subtotal:

4,60600

4,60600

Maquinària
0,020 /R x

48,87000 =

Subtotal:

0,97740

P-111

0,97740

G219Q200

m2

0,97740

B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,86000 =

0,01860

BR4JP831

u

Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 3 l

9,000

x

4,20000 =

37,80000

Subtotal:

37,81860

0,26196

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

21,78576
1,08929

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

22,87504

Rend.: 1,000

0,47
Preu

37,81860
43,40200
2,17010

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb
cuba en cas que sigui necessari, segons Pla de
Manteniment aprovat i indicacions dels serveis
tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de
garantia (1 any)

45,57210

Rend.: 1,000

Unitats

1.374,53

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

12,000 /R x

28,32000 =

339,84000

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

12,000 /R x

31,90000 =

382,80000

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1a

0,003 /R x

23,45000 =

0,07035

0,0015 /R x

27,17000 =

0,04076

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,06000

1,50 %

Unitats

u

17,46380

DESPESES AUXILIARS

Materials

FRE61300

Import

4,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Camió cisterna de 8 m3

€

Ma d'obra

Subtotal:

Subtotal:

P-109

1.309,08000
65,45400

5,00 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra

h

586,44000

Materials

Unitats

C1502E00

722,64000

586,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,14690

Rend.: 1,000

48,87000 =

Subtotal:

51,79560
51,79560

722,64000

Maquinària

Materials
BR3PE250

56

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

0,0015 /R x

47,41000 =

0,07112

0,001 /R x

101,93000 =

0,10193

0,0015 /R x

105,23000 =

0,15785

€

Import

0,11111

0,11111

Maquinària

Subtotal:

0,33090

0,33090

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00167

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,44368
0,02218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,46586
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

P-112

G21B40A2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

58

PARTIDES D'OBRA

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem o muntatge
provisional de grup semàforic de qualsevol tipologia,
inclòs fixació o suport provisional, inclòs part
proporcional de cablejat, i posterior retirada a
magatzem..

Rend.: 1,000

152,05

€

Subtotal:

14,02550

14,02550

Materials
BBBJZ014
Unitats

Preu

Parcial

u

Import

Columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura
útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i
35cm d'empotrament.

1,000

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

23,45000 =

46,90000

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

27,17000 =

54,34000

Subtotal:

101,24000

x

248,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

101,24000

Maquinària

248,50000

248,50000

262,52550
13,12628

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,400 /R x

37,05000 =

14,82000

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

54,46000 =

27,23000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

42,05000

42,05000

1,50 %

1,51860

5,00 %

144,80860
7,24043

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-115

GBBJZ023

u

P-116

GBBJZ330

u

248,50000

275,65178

€
Elaboració de documentació tècnica i projecte per a
Rend.: 1,000
900,00
legalització d'instal·lació semafòrica fins a 3.3KW de
potència, inclòs visat col·legial a efectes de direcció.
_____________________________________________________________________________________________________________

152,04903

Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit
(estructura de fases, càlcul de fases, plans de
trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de
Barcelona

Rend.: 1,000

2.500,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-113

G222U210

u

Cala manual o mecànica per detectar serveis, de
1,5mx1,5m i fins a 60cm, inclòs reblert provisional del
forat amb formigó.

Rend.: 1,000

Unitats

80,86

Preu

Parcial

€

P-117

GDB178E0

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i
de planta 1.65x1.65 m

Rend.: 1,000
Unitats

Import

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

22,68000 =

Subtotal:

45,36000
45,36000

45,36000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,549 /R x

27,17000 =

14,91633

A0140000

h

Manobre

0,549 /R x

22,68000 =

12,45132

Subtotal:

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,200 /R x

73,44000 =

Subtotal:

14,68800
14,68800

B064300C

m3

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

0,250

x

67,83000 =

Subtotal:

B064300C

14,68800

m3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Subministrament i instal·lació de columna de
polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm
de diàmetre amb un espessor normal i 35cm
d'empotrament, totalment col·locada, inclòs pintura
contra pintades.

0,8001

16,95750

80,85578

Rend.: 1,000

x

67,83000 =

Subtotal:

77,00550
3,85028

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GBBJZ014

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

16,95750

16,95750

27,36765

27,36765

Materials

Materials

P-114

86,15

275,65

54,27078

54,27078

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,41051

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

82,04894
4,10245

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-118

GG31337V

m

€

54,27078

Subministrament i instal·lació de cable eptafilar amb
aïllament de plàstic de 1x16mm2 totalment instal·lat i
en funcionament

86,15139

Rend.: 1,000

Unitats

2,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013N000

h

Ajudant obra pública

0,020 /R x

24,11000 =

0,48220

A0121000

h

Oficial 1a

0,020 /R x

27,17000 =

0,54340

Ma d'obra

Subtotal:
A013N000

h

Ajudant obra pública

0,300 /R x

24,11000 =

7,23300

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

27,17000 =

6,79250

1,02560

Materials
BG31333

m

cable eptafilar 1x16mm2

1,000

x

1,60000 =

1,60000

1,02560
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,60000

1,60000
2,62560
0,13128

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H6AA2Z11

u

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desplçament i desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

3,30

P-122

HB2C200Z

€

Preu

Parcial

0,100 /R x

22,68000 =

2,26800

Subtotal:

m

B1Z6AF0A

u

55,09118
2,75456

Barrera de plàstica, amb perfil tipus New Jersey,
omplenada d'aigua, col·locada i amb desplçament i el
desmuntatge final inclòs

57,84574

Rend.: 1,000

24,82

Preu

Import

A013N000

h

Ajudant obra pública

0,400 /R x

24,11000 =

9,64400

h

Oficial 1a

0,200 /R x

27,17000 =

5,43400

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300

x

0,80000 =

h

Camió grua

0,100 /R x

2,26800

0,15000 =

Subtotal:

Amortització barrera de plàstic tipus New Jersey

1,000

0,80000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

51,73000 =

0,04500

1,50 %

0,03402

5,00 %

3,14702
0,15735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

3,39000 =

HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P-123

HB2CU014

m

Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada
de formigó, tipus New Jersey o equivalent, dins de
l'obra.

57,85

€

Preu

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,82305
21,43

Preu

Parcial

27,17000 =

6,79250

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,800 /R x

22,68000 =

18,14400

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,400 /R x

27,17000 =

10,86800

h

Camió grua de 5 t

1,000 /R x

Import

Subtotal:

29,01200

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

0,400 /R x

54,46000 =

Subtotal:

21,78400

P-124

HBA1FQ11

m

21,78400

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i amb microesferes de
vidre, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament

Materials
Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000

x

Subtotal:

3,86000 =

3,86000

13,61500

3,86000

13,61500
20,40750
1,02038

5,00 %

21,42788
0,97

Preu

Parcial

Ma d'obra

3,86000

6,79250

13,61500

Rend.: 1,000

Unitats
BBM2CBA0 m

54,46000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,01200

21,78400

Import

6,79250

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària

€

Maquinària

Ma d'obra
A01H2000

3,39000
23,64100
1,18205

5,00 %

Rend.: 4,000

Unitats

C1503500
Unitats

3,39000

Ma d'obra

3,30437

Rend.: 1,000

5,17300

3,39000

Subtotal:
P-121

15,07800

5,17300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,84500

Import

5,17300

Subtotal:

0,84500

€

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
x

15,07800

Subtotal:

2,26800

Parcial

A0121000

BBM2CBZ0 m
m

5,00 %

Maquinària

Materials
B1Z6211A

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

C1503000
Manobre per a seguretat i salut

0,43518

Subtotal:
Unitats

h

1,50 %

Ma d'obra

Ma d'obra
A01H4000

60

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,75688

€
Partida d'obra per a la gestió de residus d'obra nova.
Rend.: 1,000
1.960,72
part proporcional de certificats de gestió de residus i
factures acreditatives de despeses complementàries
_____________________________________________________________________________________________________________
P-120

GPA000GR

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,006 /R x

22,68000 =

0,13608

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,012 /R x

27,17000 =

0,32604

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

0,46212

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

0,006 /R x

39,60000 =

0,46212

0,23760
0,23760

P-127
Pintura acrílica de color groc, per a marques vials

0,1102

x

1,97000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

HBA1FQZ1

m

Senyalització amb cinta plàstica adhesiva, de color
groc, reflectant, per a marca vial longitudinal contínua
per a ús temporal.

HBB11251

u

0,21709
0,21709

0,21709

1,50 %

0,00693

5,00 %

0,92374
0,04619

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-125

0,96993

Rend.: 1,000

2,38

Preu

Parcial

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,006 /R x

22,68000 =

0,13608

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,012 /R x

27,17000 =

0,32604

Subtotal:

u

1,000

x

1,80000 =

A01H4000

h

1,80000

1,80000

1,50 %

0,00693

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,26905
0,11345

Manobre per a seguretat i salut

BBL12602

u

Manobre per a seguretat i salut

P-128

HBB21AZ1

u

62,66

1,000 /R x

22,68000 =

Subtotal:
u

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

22,68000 =

Parcial

1,000

x
Subtotal:

36,77000 =

1,000

43,26000 =

x

36,77000

43,26000
43,26000

43,26000

1,00 %

0,22680

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

66,16680
3,30834
69,47514

Rend.: 1,000

267,08

Unitats
A01H4000

h

Preu

Parcial

€

Import

Manobre per a seguretat i salut

1,500 /R x

22,68000 =

Subtotal:

34,02000
34,02000

34,02000

Materials
BBL1BZS2

u

€

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici),
de qualsevol tipologia i dimensions, d'acord amb
requeriments prescrits.

Import

22,68000

36,77000

22,68000

Ma d'obra

22,68000
22,68000

Import

22,68000
22,68000

1,000

x

220,00000 =

Subtotal:
Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici),
de qualsevol tipologia i dimensions, d'acord amb
requeriments prescrits, fixada, inclòs suport, i amb el
desmuntatge inclòs.

220,00000

220,00000

P-129

HBC1GFJ1

u

36,77000

220,00000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,34020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

254,36020
12,71801

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BBL11102

Preu

1,000 /R x

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

Ma d'obra
h

69,48

Subtotal:

2,38250

Rend.: 1,000

Unitats
A01H4000

Rend.: 1,000

Materials

1,80000

DESPESES AUXILIARS

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

62,66064

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,46212

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBB11111

59,67680
2,98384

Unitats

Import

0,46212

Subtotal:

P-126

5,00 %

Ma d'obra

€

Materials
Cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per
a marca vial longitudinal contínua per a ús temporal.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
Unitats

m

0,22680

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Ma d'obra

BBA11Z20

1,00 %

0,23760

Materials
kg

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

BBA11200

62

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1Z12A00

Pàg.:

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

267,07821

Rend.: 1,000

Unitats

32,27

Preu

Parcial

22,68000 =

3,40200

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150 /R x
Subtotal:

Materials

3,40200

3,40200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

BBC1GFJ2 u

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES ALÇADES

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000

x

27,30000 =

Subtotal:

27,30000

27,30000

€
Partida alçada a justificar en compliment dels
Rend.: 1,000
8.000,00
requeriments dels REP's en fase d'obra.
_____________________________________________________________________________________________________________
27,30000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,03402

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

30,73602
1,53680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,27282

XPA10002

pa

XPA900SS

pa

€
Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
Rend.: 1,000
3.500,00
i Salut a l'obra
_____________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Les actuacions sobre els serveis existents es troben recollides al pressupost general de l’obra, no havent
de considerar en aquest sentit cap concepte al pressupost per a coneixement de l'administració.
Les mesures correctores d'impacte ambiental formen part de la naturalesa pròpia de l'actuació
projectada, motiu pel qual no es troben valorades en un pressupost independent.
S' inclou la valoració del control de qualitat de les obres com a pressupost per a coneixement de
l'administració.
Així, al projecte que ens ocupa, el pressupost per a coneixement de l’administració és de:

Pressupost d'Execució Material

173.353,61 €

Costos Directes (mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d'o
Costos Indirectes (5% dels Costos Directes)

165.927,99 €
7.425,62 €

Despeses Generals

13% PEM

22.535,97 €

Benefici industrial

6% PEM

10.401,22 €
206.290,80 €

IVA

21% sobre

206.290,80 €

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs)
Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs)

Pressupost per a Coneixement de l'Administració

43.321,07 €
249.611,87 €
2.400,56 €

252.012,43 €

Dos-cents cinquanta-dos mil dotze euros amb quaranta-tres cèntims
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Controlats aquests materials, es pot considerar que es tindrà controlada la pràctica totalitat de l’obra pel
fet que s’hauran instal·lat aquells elements que garanteixin la funcionalitat de la mateixa, amb la
corresponent garantia exigida.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MEMÒRIA
El Pla de Control de Qualitat s’ha realitzat atenent les especials característiques del mateix, on les unitats
de paviments, bases i reblerts representen la major part de l’import total del pressupost de l’obra i del
Control de Qualitat.
El Pressupost del Pla de Control de Qualitat puja a la quantitat de 1.983,93€ (IVA exclòs), que representa
un 1,14% aproximadament del pressupost d’Execució Material del Projecte.

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats es presentarà, abans de passar la comanda, els
corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i
requeriments desitjats:




Es distingeixen dos (2) TIPUS DE CONTROL:


Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent.



Control d’Execució i de l’element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element
d’obra.

El control d’execució es tindrà en compte per a cada una de les partides que composen el projecte,
verificant la bondat de l’execució de l’obra i redactant un informe favorable o desfavorable en cada
cas.
S’haurà d’aportar la documentació de segell de qualitat per als elements de prefabricats a la DO, que
comprovarà si efectivament es compleix amb els requisits demanats en el plec de condicions tècniques
particulars.
En tots i cadascun dels casos de materials s’exigeix el segell de qualitat corresponent als materials utilitzats
a l’obra, i la DO haurà de donar el seu vist-i-plau favorable i acceptant per escrit la partida corresponent
a aquest material. En cas que es faci un assaig també haurà de donar el vist-i-plau corresponent
d’acceptació o no indicant les raons de la denegació i les mesures adoptades
Les obres projectades es poden agrupar de la següent forma:






Enderrocs i moviments de terres
Instal·lacions
Ferms i paviments
Formigons no estructurals
Equipament fix, enjardinament i mobiliari urbà

Els material bàsics a controlar seran:
QUADRE DE MATERIALS A CONTROLAR




Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que
l’empresa del material proposada compleix amb les exigències d ela Normativa per que fa
referència a la producció en la seva factoria.
Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que el material és en
general fabricat per l’empresa proposada, a la seva factoria, i es fabriquen de conformitat amb
els documents a la Documentació Normativa al respecte.
Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i,
D’altres certificats, EQNET, etc.

El Banc de criteris de qualitat utilitzat com a referència és el del BC/EC/ITEC17, tot i que s’han ajustat els
assaigs i les freqüències a la naturalesa de l’obra.
La Constructora haurà de lliurar a la Direcció Facultativa una proposta de Pla de Control de Qualitat per
a que pugui ésser aprovada, o, en cas que escaigui, modificada i aprovada, per la Direcció Facultativa
abans de l’inici de les obres.

PLEC DE CONDICIONS
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de
Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per
tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut
d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada
circumstància.
Es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:



Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent.
Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element
d’obra.

Donades les característiques d’aquest projecte, caldrà fer control de Materials sobre els materials
d'aportació que siguin utilitzats a l’obra i un control d’execució sobre les instal·lacions de sanejament i
execucions de paviment asfàltic, de bases de formigó i paviments de peces.

MATERIALS

TIPUS DE CONTROL

Reblerts

Assaigs Característiques i d’Execució

Formigons

Assaigs Característiques i d’Execució

Moviment de terres i enderrocs

Canonades i Tubs

Certificats de Control de Qualitat

Marc i tapes de fosa

Certificats de Control de Qualitat

Caldrà enderrocar els paviments de les voreres i encintats escaients. El moviment de terres serà el
necessari per les canalitzacions de les instal·lacions a executar.

Vorades i peces prefabricades

Certificats de Control de Qualitat i Control d'obra

Enllumenat públic

Segons el Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament

Materials Elèctrics

Certificats de Control de Qualitat

Elements urbans

Certificats de Control de Qualitat

Mescla bituminosa

Marcatge CE

Arbrat

Passaports fitosanitaris

Terra vegetal

Certificat de qualitat

Es controlarà l'execució dels reblerts. Es demanaran els corresponents certificats de cantera dels materials
d'aportació. En cas que no s'obtinguin, caldrà fer els corresponents assaigs de material. Igualment, es
podran fer a la recepció del material a obra per a validar la seva idoneïtat.

Afermat i pavimentació
Per la naturalesa de les obres caldrà rebre els certificats de qualitat de totes les peces de paviments. Es
controlarà la base de formigó. La mescla bituminosa haurà de tenir el marcatge CE.
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Caldrà aprovar la planta de fabricació del formigó. Un cop aprovada per la D.O la font de
subministrament, es deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat agafant
les mostres escaients.

Instal·lacions
Caldrà aportar els certificats de qualitat de tubs, marcs i tapes i qualsevol element prefabricat que es
vulgui instal·lar.
Caldrà aprovar els proveïdors de materials. Un cop aprovada per la D.O la font de subministrament, es
deurà comprovar que el material efectivament subministrat sigui l’acordat.

Enllumenat
Serà el que defineixi la DF amb el departament d'enllumenat. Com a mínim caldrà:


Mesures Lumíniques vehicular en tot el tram, amb i sense regulació



Mesura Lumínica Manual en vorera. Una per cada tipus de regulació aplicada.



Mesures d’Aïllament de les Línies



Mesures de Potència i cos fi, in situ de la lluminària instal·lada de cada tipologia abans i després
de regular.

Elements urbans
Caldrà aportar els certificats de qualitat del mobiliari urbà a instal·lar.

Inspeccions, proves i altres assaigs.
Altres, a decidir per la D.F. i la Propietat.
La Constructora deurà lliurar a la D.F. una proposta de Pla de Control de Qualitat per a que pugui ésser
aprovat, o modificat i aprovat, per la D.F. abans de l’inici de les obres.
A continuació s'adjunta el Pla de Control de Qualitat Valorat de les obres i el seu pressupost.

Annex 22. Pla de Control de Qualitat

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus

D50 per Avinguda Paral·lel

D50 per Avinguda Paral·lel

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Capítol

Planejament

Pàgina:

1

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 26)

Tipus de Control:

F9E13X0A

1,00

74,57

74,57

1

100,000

M3

1,0000

Pàgina:

2

J911G2CD

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00

70,65

70,65

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

J9C12F3A

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00

133,07

133,07

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

01 NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
03 Enllumenat
02 Electricitat

203,500 m2
FHM3C0EX

Control de recepció

Verificació i fitxa informàtica d'inventari. (P - 89)

Tipus de Control:

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00

70,65

70,65

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

J9C11F3A

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

1,00

75,92

75,92

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

J9C12F3A

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00

133,07

133,07

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

J9C13F3A

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00

143,99

143,99

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

J9C14F3A

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons
la norma UNE-EN 1339

1,00

65,43

65,43

1

1.000,000

M2

1,0000

Estadístic

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment pastat, d'especejament i patró, inclòs juntes longitudinals 8mm i
transversals 3mm, tot igual a l'existent, a la plaça costat Eixample. (P - 39)

Planejament

Tram

J911G2CD

F9B4UA9Z

Operacions de Control

Control de recepció

Obra
Capítol
Subcapítol

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat i beurada de ciment pòrtland, inclòs
posada a cota de registres existents. (P - 41)

Tipus de Control:

39,290 m3

Control de recepció

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Tipus de Control:

01 NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
02 Ferms i paviments

F9365G11

J060760A

Operacions de Control

24,500 m2

JHV19101

Obra
Capítol
Subcapítol
F228U010

1,000 u

Control de recepció

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00

600,00

600,00

Si

1

0,000

1,0000

Tram

01 NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
05 Senyalització i semaforització
02 Semaforització
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 18)

12,240 m3

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus

D50 per Avinguda Paral·lel

D50 per Avinguda Paral·lel

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Tipus de Control:

Operacions de Control

Planejament

Pàgina:

3

Control de recepció

Tipus de Control:

J03D2202

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

1,00

28,53

28,53

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03D4204

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00

32,52

32,52

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00

58,08

58,08

1

750,000

M3

1,0000

Tram

J03DA209

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00

108,86

108,86

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03DK20H

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00

38,84

38,84

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03DN10Z

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00

35,09

35,09

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

Tipus de Control:

Control d'execució

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

1,00

11,49

11,49

1

450,000

M2

4,0000

Tram

J2VCR10P

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00

12,29

61,45

5

150,000

M2

4,0000

Tram

FR3P1313

JR31S404

01 NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
07 Jardineria i reg
01 Jardineria
Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de
materials amb granulometria superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i contaminants. (P - 98)

9,750 m3

Operacions de Control

Planejament

Pàgina:

4

Control de recepció

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III)

Obra
Capítol
Subcapítol

1,00

110,70

110,70

1

10.000,000

M3

1,0000

Estadístic

01 NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
07 Jardineria i reg
02 Reg

F228U010

J2VCP10M

Obra
Capítol
Subcapítol

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 18)

Tipus de Control:

5,520 m3

Control de recepció

J03D2202

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

0,00

28,53

0,00

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03D4204

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00

32,52

0,00

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00

58,08

58,08

1

750,000

M3

1,0000

Tram

J03DA209

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00

108,86

0,00

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

J03DK20H

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00

38,84

0,00

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
J03DN10Z

Operacions de Control

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

Tipus de Control:

Planejament

Pàgina:

5

0,00

35,09

0,00

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic

Control d'execució

J2VCP10M

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

1,00

11,49

11,49

1

450,000

M2

4,0000

Tram

J2VCR10P

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00

12,29

61,45

5

150,000

M2

4,0000

Tram

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.03.01
Obra civil
1.726,49
0,00
0,00
Subcapítol
01.03.02
Electricitat
795,77
600,00
75,40
Capítol
01.03
Enllumenat
2.522,26
600,00
23,79
Subcapítol
01.05.01
Senyalització vertical i hortizontal
3.613,18
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.02
Semaforització
22.744,89
374,86
1,65
Subcapítol
01.05.03
Senyalització i proteccions durant les obres
26.509,52
0,00
0,00
Capítol
01.05
Senyalització i semaforització
52.867,59
374,86
0,71
Subcapítol
01.06.01
Bancs i cadires
97,53
0,00
0,00
Subcapítol
01.06.02
Parada d'autobús
33.212,26
0,00
0,00
Subcapítol
01.06.03
Papereres
45,21
0,00
0,00
Capítol
01.06
Elements Urbans
33.355,00
0,00
0,00
Subcapítol
01.07.01
Jardineria
5.073,68
110,70
2,18
Subcapítol
01.07.02
Reg
1.369,30
131,02
9,57
Capítol
01.07
Jardineria i reg
6.442,98
241,72
3,75
Subcapítol
01.08.01
Transport i disposició de residus
4.008,79
0,00
0,00
Subcapítol
01.08.02
Residus segons memòria ambiental
1.960,72
0,00
0,00
Capítol
01.08
Gestió de residus
5.969,51
0,00
0,00
Subcapítol
01.09.01
Seguretat i Salut
3.500,00
0,00
0,00
Subcapítol
01.09.02
Altres
8.000,00
0,00
0,00
Subcapítol
01.09.03
Topografia
450,00
0,00
0,00
Capítol
01.09
Varis
11.950,00
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.107,34
1.216,58
1,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres
6.805,33
0,00
0,00
Capítol
01.02
Ferms i paviments
50.596,86
767,35
1,52
Capítol
01.03
Enllumenat
2.522,26
600,00
23,79
Capítol
01.04
Drenatge
2.844,08
0,00
0,00
Capítol
01.05
Senyalització i semaforització
52.867,59
374,86
0,71
Capítol
01.06
Elements Urbans
33.355,00
0,00
0,00
Capítol
01.07
Jardineria i reg
6.442,98
241,72
3,75
Capítol
01.08
Gestió de residus
5.969,51
0,00
0,00
Capítol
01.09
Varis
11.950,00
0,00
0,00
Obra
01
NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
173.353,61
1.983,93
1,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
173.353,61
1.983,93
1,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
Obra

01
01

NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

173.353,61
173.353,61

1.983,93
1.983,93

1,14
1,14

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR

Control de Qualitat

Control de Qualitat

PRESSUPOST

Pàg.:

*

Obra

01

Pressupost PCQ_D50

Capítol

02

Ferms i paviments

1

1 J9C11F3A

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 11)

75,92

1,000

75,92

2 J9C12F3A

U

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 12)

133,07

2,000

266,14

3 J060760A

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 7)

74,57

1,000

74,57

U

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 10)

70,65

2,000

141,30

5 J9C14F3A

U

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 14)

65,43

1,000

65,43

6 J9C13F3A

U

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 13)

143,99

1,000

143,99

Capítol

01.02
01

Pressupost PCQ_D50

Capítol

03

Enllumenat

Subcapítol

02

Electricitat

1 JHV19101

TOTAL

U

Subcapítol

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 15)

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

35,09

1,000

35,09

6 J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 8)

11,49

1,000

11,49

7 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)

12,29

5,000

61,45

8 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)

32,52

1,000

32,52

Subcapítol

1,000

01.03.02
01

Pressupost PCQ_D50

Capítol

05

Senyalització i semaforització

Subcapítol

02

Semaforització

374,86

01

Capítol

07

Jardineria i reg

Subcapítol

01

Jardineria

1 JR31S404

U

Subcapítol

Pressupost PCQ_D50

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 16)

110,70

1,000

01.07.01

110,70

110,70

Obra

01

Capítol

07

Jardineria i reg

Subcapítol

02

Reg

Pressupost PCQ_D50

600,00
1 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)

32,52

0,000

0,00

2 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

58,08

1,000

58,08

3 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 4)

108,86

0,000

0,00

4 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 5)

38,84

0,000

0,00

5 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

28,53

0,000

0,00

6 J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

35,09

0,000

0,00

7 J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 8)

11,49

1,000

11,49

8 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)

12,29

5,000

61,45

600,00

Obra

01.05.02

Obra

TOTAL

600,00

2

U

767,35

Obra

Pàg.:

*

5 J03DN10Z

TOTAL

4 J911G2CD

TOTAL

PRESSUPOST

1 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 4)

108,86

1,000

108,86

2 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

28,53

1,000

28,53

3 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)

58,08

1,000

58,08

4 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 5)

38,84

1,000

38,84

EUR

TOTAL

Subcapítol

01.07.02

131,02

EUR
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ACCESSIBILITAT

L’objecte d'aquest annex és fer la descripció de la supressió de les barreres arquitectòniques
d’urbanització segons el codi d’accessibilitat de Catalunya Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, d’aprovació de Codi d’Accessibilitat. Departament de Benestar Social (DOGC
núm. 2043, 28/04/1995) (C.E. –DOGC núm. 2152, 10/01/1996) i la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per
la que es desenvolupa el document tècnic de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Situació actual definició geomètrica
Les voreres tenen 9m d'amplada. El carrer té un pendent longitudinal mig del 3,0%. Les calçades
presenten bombeig i les voreres vessen cap a calçada.
El pendent transversal de les voreres oscil·la entre el 0,5% i el 2,0%, essent gairebé totes entre el 1% i el 2%.

Projecte definició geomètrica
El projecte només preveu el desplaçament del gual de vianants existent entre la plaça de la Bella Dorita i
l'espai d'estada existent a la trobada entre Ronda Sant Pau i Avinguda Paral·lel. La pavimentació es farà
amb els mateixos paviments que els existents (panot i peces de granit).
Tant longitudinalment com transversalment, el projecte manté els pendents existents.

Paviments i recorreguts
Les zones de pas de vianants de les voreres seran amb paviment de panot gris de 20x20x4cm. Els guals de
vianants seran de peces de 120x40cm de pedra granítica amb cares vistes flamejades. El paviment dels
encaminaments per a invidents als creuaments seran de 1.00 m i els encaminaments a les parades
d’autobús serà de 1.20 m d’ample.
L'ample lliure mínim a les voreres es manté de 1.80 m en qualsevol cas.

Elements urbans


Bancs i cadires

Es desplaçarà un banc existent, amb respatller i recolza braços.


Parades de bus

Es mantenen les marquesines de les parades existents. La nova parada incorporarà marquesina i
plataforma d'encontxament.

Punts de creuament entre l'itinerari de vianants i l'itinerari vehicular, situats a diferent nivell
Es compleix amb l'orden VIV/561 en referència al paviment tàctil indicador. Els guals de vianants existents,
de peça granítica de 120cm de longitud, es reprodueixen.

Normativa d’obligat compliment


Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991).



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condiciones bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.



Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995).

 RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006)
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE L'ORDRE VIV/561/2010

DADES GENERALS

DADES GENERALS

Projecte:

Actuacions a dur a terme pel nou recorregut del D50 per Avinguda Paral∙lel

Projecte:

Actuacions a dur a terme pel nou recorregut del D50 per Avinguda Paral∙lel

Carrer:

Av.Paral∙lel

Carrer:

Avinguda Paral∙lel

Municipi:

Barcelona

Municipi:

Barcelona

Autors:

Pere Ollé

Autors:

Pere Ollé

ITINERARIS TIPUS

ADAPTATS

ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS DE VIANATS ADAPTATS

ADAPTATS

ITINERARIS DE VIANATS ADAPTATS

‐ Ampl a da l l i ure míni ma 0,90m; a l ça da l l i ure d'obs ta cl es 2,10m

X

‐ Ampl a da l l i ure míni ma 1,80 m; a l ça da l l i ure d'obs ta cl es 2,20m

X

‐ Al s ca nvi s de di re cci ó, l 'a mpl a da l l i ure de pa s permet i ns cri ure un cercl e d'1,50m de di à metre

X

‐ Al s ca nvi s de di recci ó, l 'a mpl a da l l i ure de pa s permet i ns cri ure un cercl e d'1,50m de di à metre

X

‐ No i ncl ou ca p es ca l a ni gra ó a ïl l a t

X

‐ No i ncl ou ca p es ca l a ni gra ó a ïl l a t

X

‐ El pendent l ongi tudi na l no s upera el 8%

X

‐ El pendent l ongi tudi na l no s upera el 6%

X

‐ El pa vi ment és dur, no l l i s ca nt i s ens e regrui xos di ferents a l s del s propi s gra va ts de l es pe ces

X

‐ El pa vi ment és dur, no l l i s ca nt i s ens e regrui xos di ferents a l s del s propi s gra va ts de l es peces

X

‐ El pendent tra ns vers a l no és s uperi or a l 2%

X

‐ El pendent tra ns vers a l no és s uperi or a l 2%

X

‐ El s el ements d'urba ni tza ci ó i de mobi l i a ri que formen pa rt de l 'i ti nera ri s ón a da pta ts

X

‐ El s el ements d'urba ni tza ci ó i de mobi l i a ri que formen pa rt de l 'i ti nera ri s ón a da pta ts

X

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

ADAPTATS

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS

PAVIMENTS D'ÚS PÚBLIC

ADAPTATS

PAVIMENTS D'ÚS PÚBLIC

‐ El s el ements d’urba ni tza ci ó i de mobi l i a ri que formen pa rt de l ’i ti nera ri s ón a da pta ts

X

‐ El s el ements d’urba ni tza ci ó i de mobi l i a ri que formen pa rt de l ’i ti nera ri s ón a da pta ts

X

‐ És dur, no l l i s ca nt i s ens e regrui xos di fere nts a l s propi s del gra va t de l es peces

X

‐ És dur, no l l i s ca nt i s ens e regrui xos di ferents a l s propi s del gra va t de l es peces

X

‐ Pa vi ment a mb textura di fe renci a da per de tecta r el s pa s s os de vi a na nts

X

‐ Pa vi ment a mb textura di ferenci a da per detecta r el s pa s s os de vi a na nts

X

‐ Rei xes i regi s tre s enra s a ts a mb e l pa vi me nt a dja cent. Obertures de rei xes en i ti nera ri s de vi a na nts
a mb di mens i ó que permeti l a i ns cri pci ó d'un cercl e de 3cm de di à me tre com a mà xi m.
La di s pos i ci ó de l e s rei xes es fa de forma que no hi pugui n ens opega r pers ones que us i n ba s tó o

‐ Rei xes i regi s tres enra s a ts a mb el pa vi ment a dja cent. Obertures de rei xes en i ti nera ri s de vi a na nts

X

ca di ra de rode s

a mb di mens i ó que permeti l a i ns cri pci ó d'un cercl e de 3cm de di à metre com a mà xi m.
La di s pos i ci ó de l es rei xes es fa de forma que no hi pugui n ens opega r pers ones que us i n ba s tó o

X

ca di ra de rodes

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
‐ Gua l de vi a na nts a da pta t en des ni vel l entre l a vorera i l a ca l ça da
‐Il l ot i ntermedi a ca l ça da , reta l l a da i reba i xa da a ni vel l de ca l ça da a mb a mpl a da i gua l a l a de l pa s
de vi a na nts . Pa vi ment d’i l l ot di fe renci a dor res pe cte a l de l a ca l ça da
‐En pa s de vi a na nts a dos temps , i l l ot a mb l l a rga da s uperi or a 1,50 m a mpl a da i gua l a l a de l pa s de
vi a na nts i pa vi ment e nra s a t a mb l a ca l ça da en ca s de l ongi tud d’i l l ot i nferi or a 4,00m

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
X

‐ Gua l de vi a na nts a da pta t en des ni vel l entre l a vorera i l a ca l ça da

X

‐Il l ot i ntermedi a ca l ça da , reta l l a da i reba i xa da a ni vel l de ca l ça da a mb a mpl a da i gua l a l a del pa s

‐

de vi a na nts . Pa vi ment d’i l l ot di ferenci a dor res pecte a l de l a ca l ça da
‐En pa s de vi a na nts a dos temps , i l l ot a mb l l a rga da s uperi or a 1,50 m a mpl a da i gua l a l a del pa s de
vi a na nts i pa vi ment enra s a t a mb l a ca l ça da en ca s de l ongi tud d’i l l ot i nferi or a 4,00m

X
X
‐
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170407 Metalls mesclats
Residus mesclats de construcció i
demolició diferents dels especificats en
170904 els codis 170901,0170902 i 170903

GESTIÓ DE RESIDUS

1,08

6,80

25,22

20,41

39,05

37,57

1. Introducció
Total

Donat l'import de l'actuació projectada i segons la legislació vigent, no caldrà la redacció d'una
memòria ambiental.
Separació selectiva segons límits RD 105/208

2. Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció
El desenvolupament d’un projecte constructiu sempre implica la generació de residus de construcció i
demolició. L’equip redactor ha projectat els treballs, tenint en compte dos principis: la reutilització del
material d’excavació per a rebliment de rases, sempre que l'estudi geotècnic validi la seva idoneïtat,
reaprofitament del paviment existent, i l’optimització de cotes per no enderrocar allò que no cal.
Tanmateix, es detalla a continuació l’avaluació del residu generat per els obres.

Projecte D50 per avinguda paral·lel
Branca: Obra civil
Tipologia: carrer/urbanització

2.1. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

Amplada

Alçària

Secció

Longitud

40,00

0,20

2,00

20,00

Carrer /
Urbanització

2.1.1. Pressupost de gestió de residus
Estimació de la quantitats
-Estimació de la quantitat de residu en enderroc.
Capítol del pressupost 01 Operacions prèvies i enderrocs residus s'incorpora el detall de la demolició, en
funció dels amidaments realitzat sobre plànols i al capítol 10 Gestió de residus els cost del transport,
deposició i en cas que sigui necessari el cànon d'abocament.

Residu
Mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics, diferents de les
170107 especificades en el codi 170106)

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4)

170201 Fusta

1,60

0,40

170203 Plàstic

3,26

0,23

170407 Metalls mesclats
Envasos metàl·lics, inclosos els
recipients a pressió buits, que
contenen una matriu sòlida i porosa
170903 perillosa

1,08

6,80

0,01

0,00

25,22

20,41

39,05

37,57

S'ha comptat una actuació en superfície de 7.709
degut a actuacions al paviment existent.

Codi

m2

com a aproximació a la generació de residus

Projecte D50 per avinguda paral·lel
Branca: Obra civil
Tipologia: carrer/urbanització

170904 Piles alcalines (excepte 160603)
Amplada

Alçària

Secció

Longitud

40,00

0,20

2,00

20,00

Carrer /
Urbanització

Codi Residu
Volum(m³)
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients
a pressió buits, que contenen una matriu
150111 sòlida i porosa perillosa

Massa(T)

0,01

0,00

160103 Pneumàtics fora d'ús

0,05

0,01

160107 Filtres d'oli

0,00

0,00

160604 Piles alcalines (excepte 160603)
Mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics, diferents de les
170107 especificades en el codi 170106)

0,01

0,01

7,45

9,73

170201 Fusta

1,60

0,40

170203 Plàstic

3,26

0,23

Total

Volum(m³)

7,45

Massa(T)

9,73

NOTA: pel càlcul de l’estimació, s’ha seguit ls separació selectiva segons límits RD 105/208.
Separació selectiva mínima per tipus de residu
2.1.2. Pressupost de gestió de residus
A continuació s’inclou el pressupost de gestió de residus per als amidaments indicats a l’apartat 5.3 del
present document.
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2.1.3. Resum del pressupost

El pressupost generat al present annex s’ha incorporat a un capítol independent del pressupost de
projecte en forma de partida d'obra.
A banda d'aquesta estimació de residus al pressupost s'ha valorat els transport i deposició a abocador
autoritzat de les partides d'obra que generen residus, amb l'amidament exacte sobre plànol.
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3. Mesures de prevenció i minimització
Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa,
s’assumirà la política estatal de Residus, així com l'autonòmica.
Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir els
següents objectius:
-

Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es generen.

-

Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.

-

RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous productes.

-

ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o reutilització)
mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat que correspongui.
A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els residus es
classifiquen en:

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel “RD
952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen residus de
desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics i altres residus no
inerts com plàstics, fusta, etc.
-

Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra.

-

En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i girs de la
planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents).
-

Recollida semestral pel gestor autoritzat.

-

Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i un
sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà
preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus perillosos en
l'obra.

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és qualsevol
substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la “Llei 10/98” de
21 d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligació de
desprendre’s) es tenen:
-

Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la
seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o activitats urbanes.

-

Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, així com els
recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la
normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. Aquells que hagin
de ser tractats per un gestor autoritzat per ser tòxics o perillosos.

-

Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques
o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni
químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres
matèries amb les quals entren en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del
medi ambient o perjudicar la salut humana. En aquest cas són els procedents d'obres de
construcció i demolició, que no siguin ni assimilables a urbans ni perillosos

Posant en pràctica les pautes de política mediambiental dictades, es procedirà al reciclatge del paper
utilitzat en l’obra, realitzant per a això una recollida selectiva d'aquest material, de manera que pugui ser
aprofitat en la fabricació de paper reciclat.
Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, relativa
a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres sobre els
productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell de 22 de juliol de 1993,
sota la qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolicions (PNRCD) 2001-2006
de l'1 de juny de 2001.
Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de
construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna compliment
a la legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte reciclatge i
valoració. El Pla proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit en la “Llei 10/1998
de Residus”, per la qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar la matèria del residu abans
que l'energia continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna prioritat al reciclatge dels residus inerts
(ja que la part de residus perillosos procedents de la construcció es contemplen en el Pla Nacional a
l'efecte) i, en últim cas, es pot recórrer a la valorització energètica. Així mateix, es destaca la prevenció,
entesa com precaucions a prendre en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior reciclatge dels
residus resultants.
Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com a
residus, per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 105/2008”, d'1 de
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un excessiu control
administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament respectuós amb el medi
ambient, com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, el consum de metalls per als
diferents béns que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux continu de residus metàl·lics que, o
es gestionen degudament, o es poden convertir en un factor més de risc, si bé no dels més greus per al
medi ambient.
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per
utilitzar-los al mateix emplaçament?

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus?

3

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant,
la quantitat de material a emprar?

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra

No

X
x

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
6

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar
la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

8

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables,
de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Productes reciclables o reutilitzables
Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per tots
aquells materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb l'etiqueta
ecològica, regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin estat realitzats en el
marc d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en el “Reglament (CEE)
1836/1993”, de 29 de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, europees (EN) o espanyoles ( UNE).

Sí

x
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global,
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10

Sí

No

Gestió de residus de demolició
-

X

...(Altres bones pràctiques)

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra
-

Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els equipaments
necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, qualsevol material o recurs
que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació d'aquestes instal·lacions.

-

Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció d'obra i altres
responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el sentit que, al mateix
temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits al projecte, no es generen
impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o facilitin la generació d'aquests
impactes.

-

Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i està
informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.

-

En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones
d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas que
aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han de ser
restaurats a la seva situació preoperacional.

Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma següent:

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) estan
donats d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual es regula el
règim jurídic de la producció i gestió de residus.
Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada per a la
seva gestió.
Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius certificats
d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa reguladora de la gestió
d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.
Que s'emmagatzemen en envasos específics.
-

Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.

-

Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus
s'ajusten a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.

-

Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests
contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus emmagatzemats
per part del o dels Gestors específics.

-

Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la gestió
de RDC.

-

Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per a això.

Olis, lubricants i altres residus perillosos

-

En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant
l'execució de l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les feines
seran totes manuals i es prohibirà l'abassegament de material en aquestes zones.

-

Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o de
qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament d'aquestes
substàncies en l'àmbit de les obres.

-

No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint al
subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està
preparada i disposa de llocs adequats per a això.

-

Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i Perillosos i en
acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.

-

No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que aquest
rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i disposa de llocs
adequats per a això.

-

Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona d'obra en
que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat dels equipaments
necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge d’aquests residus.

-

També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques següents:

-

Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa de
maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes operacions
es realitzaran a prop de zones amb plantacions.

Segregació
Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU
-

-

-

Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que l'Ajuntament que
correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten característiques
especials (com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns en el transport, recollida,
valorització o eliminació s'informarà detalladament sobre el seu origen, quantitat i
característiques a l'Ajuntament.
Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la generació
d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra i on es centren
els treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i convenientment identificats, per al
dipòsit temporal d'aquest tipus de residus.
Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i està
informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.

Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra.
-

En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus de Classe II es
gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, s'emmagatzemaran en
envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de contractar una empresa especialitzada
i autoritzada per a la seva gestió.

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.
Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.
No generaran emissions tòxiques per combustió.
De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o externa.
Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.
Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.
-

Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan donats
d'alta com a productors de RTP's.

-

Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa especialitzada i
autoritzada per a la seva gestió.

-

Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels
preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la
normativa reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat
preestablerta.
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Aigües sanitàries
-

-

Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, lavabos,
dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan dotades dels
sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.
Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.

Gestió de la terra vegetal
-

Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.

-

Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una pendent
inferior al 10% i estan protegits del vent.

-

Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i estesa
sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests casos.

Protecció de les aigües

-

Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics del nivell
de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...

-

A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver retirat i
gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de les obres,
realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial la política medi
ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals amb origen a la Unió
Europea.
Pla d’enderroc
La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi d’aconseguir
una màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, però també amb
la idea de no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es seguiran els requeriments
del Pla de treballs.

-

Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de talussos,
no es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els cursos fluvials de
l'àrea ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge transversal.

-

Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o materials
d'obra a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.

-

Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i precises
per evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels rius i rierols inscrits
en l'àmbit de les obres.

-

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta
mòbil matxucadora a l’obra, etc.

-

Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal implicat
en ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes aquelles mesures
necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: informació al personal
d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc (formigons, olis, maquinària, etc.).

-

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat portar a abocador.

-

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden
contenir.

-

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,
separació, transferència o de dipòsits controlats).

-

-

Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de
residus, a fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.
Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i
d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o
estacionament, evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes hidrològics del
territori.
Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i altres
materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses de
decantació i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials
interceptades comprovant, així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment suficients
i necessàries per a mantenir-los en condicions d'operativitat.

En general:
-

Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de calçada,
escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de beurades i s'evitarà que
entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels escocells.

-

Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, naturalesa,
tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc.

-

Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual s'especificarà la
quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, destinació final, freqüència de
recollida i mitjà de transport.

-

S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, pèrdua
o fuita de residus perillosos.

-

Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma més ràpida
possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.

Operacions de reutilització , valorització o eliminació
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

Gestió a la pròpia obra
A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins l’obra més
apropiats per l’obra en qüestió.
Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara
indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra.
L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, col·locant-los
als seus contenidors corresponents.
A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i en menor
escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació individualitzada, per a la
qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació.
A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de
gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar.
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Gestió fora de l’obra
Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les diferents
instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la pàgina Web de
l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir dades per gestionar
els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit
controlat).
Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme
Autonòmic competent per a la gestió de residus no perillosos.
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08110 Montcada i Reixac

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU”

17 01 01 Formigó
17 03 02 Mescles bituminoses
especificades en el codi 17 03 01

diferents

de

les

17 05 04 Terra i pedres diferents a les especificades en
el codi 17 05 03.

Tractament

Destí

Reciclat/abocador

Planta de reciclatge RCD

Reciclat/abocador

Planta de reciclatge RCD

Sense
específic

tractament

Adreça correspondència

Pol. Ind. Can Cuyàs
C/ Can Cuyàs, 7
08110 Montcada i Reixac

Us a la mateixa obra/ formació
d’abocador

Per seleccionar les opcions externes de gestió, es plantegen els següents gestors:
Per a la gestió de residus inerts i residus no especials:

Telèfon

93 564 19 17

Fax

93 575 17 74

E-mail

info@bojreciclatge.com

Web

www.bojreciclatge.com

Ubicació (coordenades)

X: 431.050 // Y: 4.590.820

Nom del gestor: CONTAINERS VILADECANS, S.L.
Codi de gestor

E- 515.98

Operacions autoritzades

V71 Utilització en la construcció

Adreça física

Ctra BP-1213, KM 1,75
08232 Viladecavalls

Adreça correspondència

Drecera, 2
08232 Viladecavalls

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà amb
contenidors destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus produïts en
l'obra siguin classificats i segregats en el seu origen, evitant el seu abocament incontrolat i la formació de
possibles focus de contaminació.
S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un lloc
d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. Compten
amb un conjunt de contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de
rebuig:

Telèfon

93 783 93 44

Classe de residu

Color contenidor

Ubicació (coordenades)

X: 414.112 // Y: 4.601.649

Metall

Gris

Fusta

Marró

Nom del gestor: TRANSFEL, S.A.
Codi de gestor

E- 996.07

Derivats del petroli

Vermell

Operacions autoritzades

V71 Utilització en la construcció

Pneumàtics

Negre

Adreça física

Pol. Ind. Els Pinetons

Plàstic

Groc

Paper i cartró

Blau

Vidre

Blanc

Restes orgàniques

Verd

Ctra. B-141 (de Santiga), 74
08291 Ripollet
Adreça correspondència

Pol. Ind. Els Pinetons
Ctra. B-141 (de Santiga), 74
08291 Ripollet

Telèfon

93 586 46 44

Ubicació (coordenades)

X: 429.079 // Y: 4.595.294

Nom del gestor: BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, S.L.

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de
construcció d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran diferents
segons el lloc:
Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:

Codi de gestor

E- 188.96



Dipòsit estanc per a derivats del petroli

Operacions autoritzades

V11 Reciclatge de paper i cartró



Contenidor estanc per a recipients metàl·lics

V12 Reciclatge de plàstics



Contenidor obert per a pneumàtics

V13 Reciclatge de tèxtils



Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics

V14 Reciclatge vidre



Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró



Contenidor estanc per a recipients de vidre



Contenidor estanc per a restes orgàniques

V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Adreça física

Pol. Ind. Can Cuyàs
C/ Can Cuyàs, 7

A la zona de construcció d'estructures:


Contenidor obert per a metalls
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Contenidor obert per a fustes



Contenidor estanc per a embalatges plàstics



Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es duran a
plantes adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la seva eliminació.
Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a l'efecte a la
zona de seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió racionalitzada dels
mateixos, considerant que els abocaments generats s'han de tractar com a residus perillosos, tal com
estableix la legislació sectorial (“RD 833/88” de residus perillosos, modificat pel “RD 952/97”).
L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge temporal
que s'instal·laran segons les indicacions següents:
-

El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat

-

Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments

-

Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats

-

Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)

-

Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de maquinària, n'hi
ha prou amb una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS CONTAMINATS, PILES ...

-

Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats requerits
legalment: codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final.

-

Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà prefabricat

4. Pressupost
El pressupost de la gestió de residus s'inclou al DOCUMENT 4 PRESSUPOST del projecte.
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC
L'àmbit de projecte és l'Avinguda del Paral·lel a l'alçada amb Ronda Sant Pau. L'avinguda va ser totalment
reurbanitzada recentment. Les següents fotografies mostren l'estat actual de l'àmbit.

Pas de vianants actual. Plaça de la Bella Dorita.

Mitjana central adjacent al carril bici, bidireccional.

Vorera Besòs
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Semaforització actual del pas de vianants a desplaçar.

Vorera Llobregat. Parada de bus a desplaçar

Detall del paviment de granit existent.
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AVALUACIÓ DE RISC POTENCIAL D'EXISTÈNCIA D'AMIANT-CIMENT OCULT
A L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació se situa a Avinguda del Paral·lel, via que va ser totalment reurbanitzada fa pocs anys.
Per altra banda i segons la informació dels serveis existents, no es detecten conduccions de fibro ciment.
Així, es considera que no hi ha un risc evident ni potencial de localitzar amiant a l'àmbit d'actuació
durant les obres.

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel
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O
R

O
R
N
A
D
E
D
SA
N
T
PA
U

4,54

1,40

14,20

1,40

5,40

8,05

6,03

PR-1

9,29

PR-2

22,28

1,95

1,80

2,91

23,46

26,59

PR-5

34,94

32,34

PR-4

CA
RR

ER
D

ES

AL

VA

6,80

1,20

2,55

PR-3

21/12/2018 10:25:54

PUNTS FIXOS DE REPLANTEIG
punt

coord X

coord Y

PR-1

430462.919

4580942.802

PR-2

430458.378

4580935.498

PR-3

430427.895

4580911.528

PR-4

430495.170

4580910.507

PR-5

430511.829

4580920.303

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA

CA
RR
ER

DE
SA
LV
A

U
estat actual a conservar
nou pas de vianants
nou paviment de panot
nou paviment PTI direccional
nou paviment de granit igual a l'existent

21/12/2018 10:27:11

nou paviment de granit igual a l'existent
nova vorada igual a l'existent

nou mobiliari: paperera

nova rigola

mobiliari a traslladar: banc

nova zona d'arbustives iguals a les existents
(Westringia "Jervis Gem")

O
R
N
A
D
E
D
SA
N
T
PA
U

18,50

3,66

21/12/2018 10:30:39

CA
RR

ER
D

ES

AL

VA

15,58

estat actual
estat proposat

O
R
N
A
D
E
D
SA
N
T
PA
U

gual de vianants a eliminar
paviment de granit a eliminar
paviment de panot a eliminar
paviment de parterre a eliminar

rigola a eliminar

CA
RR

ER
D

ES

AL

VA

vorada a eliminar

21/12/2018 10:32:43

paperera a eliminar

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA
U

8,23

4,75

0,32
3,20

1,00

5,00

1,20

1,23

9,20

16,18

9,34

8,19

5,99

9,99

1,60

2,60

14,62

8,40

1,40

14,58

2,40

1,00

5,17

1,50

12,81

9,94

1,40

11,30

17,85

7,00
9,20

21,95

1,20

1,21

1,75

2,56
0,63
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CA
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23,23

1,20

4,22

7,50

3,20

1,00

5,00

7,00

2,56

9,20

12,43

1,20

4,21

4,11

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA
U

8,23

4,22

3,20

1,00

5,00

1,20

1,55

9,20

16,18

9,34

1,60

10,81

5,99

8,40

1,40

14,58

10,07

12,81

10,00

1,40

21,93

1,20

9,20

11,72

3,20

1,00

5,00

12,43

1,20

7,00

1,20

CA
RR
ER

DE
SA
LV
A

estat actual a conservar
pas de vianants de peces de granit de
120x40x10cm
paviment de panot tipus "4 pastilles" (costat
mar) de 20x20x4cm
paviment de panot tipus "flor" (costat
muntanya) de 20x20x4cm

nova vorada de granit de 100x20x20cm igual
a l'existent
nova rigola blanca de 30x30x8cm igual a
l'existent
nou encintat de peces de granit (cares vistes
flamejades) de 297x100x160mm igual a
l'existent
nou encintat de peces de 300x100x100mm

paviment PTI direccional de panot de
20x20x4cm

21/12/2018 10:35:30

paviment PTI direccional de peces de granit
de 50x50x8cm
nou paviment de peces de granit e=6cm,
cares vistes flamejades, juntes longitudinals

(acabat negre)
nova vorada de granit (cares vistes
flamejades) de 197x240mm i longitud
variable, igual a l'existent al carril bici
nova zona d'arbustives iguals a les existents
(Westringia "Jervis Gem")

especejament igual a l'existent
nou paviment de peces de granit e=6cm,
cares vistes flamejades, igual a l'existent als
passos a la mitjana

nou paviment de peces de lloses de granit
cares vistes flamejades e=15cm i longitud
597mm i ample variable, igual a l'existent als
extrems dels passos a la mitjana

DETALL ESTAT ACTUAL ESCOCELL AL COSTAT DE LA PARADA

DETALL ESTAT ACTUAL PAVIMENT COSTAT MONTANYA
PTI (direccional) DE GRANIT - PTI (direccional) DE PANOT PANOT (tipus 4 pastilles) - PANOT (tipus flor)

Esc.: s/e

Esc.: s/e

PTI (direccional) DE PANOT - PANOT (tipus 4 pastilles) LLAMBORDA NEGRA

DETALL ESTAT ACTUAL VORADA DE GRANIT
AMB RIGOLA DE GRANIT 30x10cm
(parterre central al costat dels vehicles a motor)

Esc.: s/e

Esc.: s/e

1
16

VP

V

25

24

RH B1

1

C

15

A

20

14

10
0

20

V vorada de granit escairada i buixardada 20x100x25cm
RH
VP paviment a vorera de panot tipus 4 pastilles
C
B1

25

54

20

DETALL ESTAT ACTUAL RIGOLA TIPUS GRANIT 30x10cm
(carril bici)

DETALL ESTAT ACTUAL PAVIMENT COSTAT MONTANYA
GRANIT DE a=60cm

Esc.: s/e

Esc.: s/e

PERSPECTIVA

DETALL VORADA DE GRANIT DE 20x100x25cm
Esc.: 1/10 (cotes en cm)

b

c

b

c

b

c

VP paviment a vorera de panot
amar) o tipus "flor" (costat muntanya) de
classe 1 de 20x20 e=4cm
b- base de morter de ciment M-15 e=3cm
c-

VPD paviment a vorera de panot PTI direccional
a20x20 e=4cm
b- base de morter de ciment M-15 e=3cm
c-

DETALL VORERA DE PANOT

DETALL VORERA DE PANOT PTI DIRECCIONAL

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

20

20
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a

20

20

3

8

a

8

a

3

c
3 4

b

3 4

a

VG

RG
a-

a-

gris quintana i cara vista flamejada
b- base de morter de ciment M-15 e=3cm
c-

bc-

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

quintana de 30x10x8cm
base de morter de ciment M-15 e=3cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

40

120

40

100

40

nivell rigola
V
GP.2

40

GP.1

GP.2

RH

GP.3

RH

GP.3

VPD

GP.3

RH

GP.3

GP.2

GP.1

GP.1

RH
V

920

40

V
VP

GP.2

GP.3

PLANTA
A

nivell rigola

GP.3

GP.3

GP.3

A

GP.1

40

10

24

25

15

15
1

40

GP.1

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

DETALL "GP". GUAL DE VIANANTS
Esc.: 1/10 (cotes en cm)

1

1,2
3

118,8

40
1

36

92
0

10

25

25

24

25

10

GP.3

40

40

120

1

1
3

118,8

40
1

36

10

24

25

GP.3

40

40

40

25

25

40

10

40

40

40

120
GP.3

PERSPECTIVA

PAVIMENTS
VP
o tipus "flor" (costat muntanya") de classe 1 de 20x20 e=4cm
sobre base de morter de ciment M-10 e=2-3cm i a sobre d'una

PERSPECTIVA

GUAL DE VIANANTS. DETALL "GP.1"

GUAL DE VIANANTS. DETALL "GP.2"

GUAL DE VIANANTS. DETALL "GP.3"

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

GP.1
GP.2

40

PERSPECTIVA

GP.2

VPD
direccional) de classe 1 de 20x20 e=4cm, sobre base de morter

40

ENCINTATS
V
vorada de granit escairada i buixardada 20x100x25cm sobre base

10

25

21/12/2018 10:37:01

15

e=15cm

RH
40

40

40

nivell rigola

PERSPECTIVA DE CONJUNT
V

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA

6,88

U

5,68

3,52

0,70

8,40

18,60

6,15

0,50

11,30

17,85

2,93

3,43

9,20

0,50

17,85

1,20

2,38

22,85

estat actual a conservar

CA
RR
ER

DE
SA
LV
A

7,50

0,63

paperera 70l (traslladades a nou pas)

21/12/2018 10:39:03

a=175cm (traslladat)

l'altra nova)

(6u a traslladar i 6u noves)

cargol DIN 633 M10x70
volandera DIN 9021 M10

tac d'ancoratge M10
10

175

2

450

760

DETALL ANCORATGE

eix de gir

170

topall anti-gir

4
amplada total 53,3

PLANTA

16

20

665

material: acer
acabat:
pintura epoxi al forn
capacitat: 76,61L

PERSPECTIVA
49,3

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

PERSPECTIVA

PLANTA
PAPELERA BARCELONA 70L

21/12/2018 10:40:01

(D'ACER INOXIDABLE i D'ACER GALVANITZAT)
Esc.: 1/10 (cotes en cm)

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA
U

E-3a

E-1

D-44

E-5a

D-1

E-1

D-52d

D-33

E-77

E-1

D-52d

D-13

D-12

E-1

E-77

E-1

E-5a

D-1

D-44

M-7.2

E-1

D-12

E-1

E-3a
C-5c
E-13

E-29

R-303

E-71

R-308

A-13

A-13

CA
RR
ER

DE
SA
LV
A

R-308

placa complementaria de senyals de

21/12/2018 10:40:55

compliment del senyal per a un tipus
d'usuari) (Excepte bus) de 45x12cm

placa complementaria de senyal
d'aparcament prohibit A-13 (Motos a vorera)
de 45x12cm

21

-F
O

12.10

Amplada :
Rastre :

2,50 m
2,45 m
6,00 m

Angle de giro :
Eix de la ruta
Cos del vehicle
2.70

6.20

15 Km/h
5 Km/h

R

O

N

D

A

D

E

SA

N

T

PA

21/12/2018 10:41:48

U

0,40

0,10

2,00

5,50

2,00

5,50

E-1
esc.: 1/50

esc.: 1/50

tapa

0,10

0,10

0,25
0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

D-13

esc.: 1/50

esc.: 1/50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,25

2,40

0,25

1,00

0,10

D-12

5,20

placa senyal
D-33

0,30

esc.: 1/50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

D-44
esc.: 1/50

esc.: 1/50

0,10

esc.: 1/50

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

D-52d
esc.: 1/50

corredora
0,95

5

0,1

0,15

0,10

2,00

rigola

2,00

rigola

0,50
2,50

2,50

2,50

2,50

collar

0,25
60

E-29. Places d'aparcament de motos en semibateria
esc.: 1/50

esc.: 1/50

tub

40

1,20

1,30

ancoratge al terra

1,50

0,80

E-71. Inscripcions. Bus

E-77. Inscripcions. Bicicleta

esc.: 1/20

esc.: 1/20

perns d'ancoratge
R-303

c.

R-308
esc.: 1/5 (cotes en cm)

esc.: 1/5 (cotes en cm)
45

21/12/2018 10:43:00

36

45
3

7

5

57

M-7.2. Zebrat
esc.: 1/20 (cotes en cm)

81

20

7

3
3
1,5

2
1,5

20

28

1,5
3
12

12

20

1,5
2

10 10

60

10 10

3

Esc.: s/e

C-5c. Plaques complementaries de senyals

C-5c. Plaques complementaries de senyals

del senyal per a un tipus d'usuari

del senyal per a un tipus d'usuari

esc.: 1/5 (cotes en cm)

esc.: 1/5 (cotes en cm)

57

cargol de posada a terra
replenat compactat

panot

var.

60
59,5

morter de ciment
vorada

40
39,5

40
39,5

1,50m

2,60m

10

80

36

piqueta d'acer coberta
53

36

ARQUETA 60X60cm

ARQUETA 40X40cm

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

PRESA DE TERRA
Esc.: s/e (cotes en cm)

morter de ciment

variable

nivell de paviment acabat

panot

16

paviment + base

80

min. 50

60

Esc.: s/e (cotes en m)

10

80

reblert amb material sense pedres
superiors a 8cm compactat al 100%PM

5

variable

compactat 100%PM

80

nivell de vorera acabada

100

5

5

11

columna

min. 50

40

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES EN ZONES DE VORERES

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

10

tub PVC

var.

aglomerat

80

20

25

compactat 100%PM

50

25

5

11

5

80

45

95

tub PVC
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50
50

30

50

30

50

PLANTA
Esc.: 1/10 (cotes en cm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

PLANTA
Esc.: 1/10 (cotes en cm)

65

50

T
PA
U

VA

N

AL

SA

ES

E
D

ER
D

A
D

CA
RR
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O
R

fase 1

fase 2

3,07

2,60

2,45

0,60

2,10

1,60

2,45

2,60

3,08

2,45

0,60

2,10

1,60

2,45

2,60

3,08

R

R

1,85

detall B:
tanca de malla electrosoldada
Esc.: 1/100

2,21
ZONA D'OBRES

1,48
3,08

Esc.: 1/100

detall A:
tanca tipus "new jersey" de colors
alternatius vermelles-blanques

detall D:
tanca tipus "mitja new jersey" color groc, amb malla

detall C:

detall D+C:
tanca tipus "new jersey" amb malla electrosoldada

detall B+C

trasllat provisional
al final de les obres

ZONA D'OBRES
detall B+C

detall A

detall B+C

detall D+C

detall A

detall B+C

detall D+C

ZONA D'OBRES

FONTRODONA
detall B+C
21/12/2018 11:01:51

R

R

ZONA D'OBRES

3,07

2,60

2,45

0,60

2,10

1,60

2,45

2,60

3,08

1,85

Esc.: 1/100

detall D+C

detall D

detall B:
tanca de malla electrosoldada

1,20

2,75

2,32

1,20

4,13

1,20

ZONA D'OBRES
7,28

1,20

2,30

2,75

Esc.: 1/100

detall A:
tanca tipus "new jersey" de colors
alternatius vermelles-blanques

detall D:
tanca tipus "mitja new jersey" color groc, amb malla

detall C:

detall D+C:
tanca tipus "new jersey" amb malla electrosoldada

trasllat provisional
al final de les obres

detall B+C

detall D+C

detall D

detall B+C

detall A

detall A

ZONA D'OBRES
detall A

detall A
detall D+C

detall D

detall B+C
FONTRODONA

21/12/2018 11:03:24

adequar mitjana pel pas de bicicletes

detall B+C

1,85

3,07

2,60

2,45

0,60

2,10

1,60

2,45

2,60

3,08

1,85

Esc.: 1/100

detall B:
tanca de malla electrosoldada

detall D+C

detall D

1,20

2,75

Esc.: 1/100

detall A:
tanca tipus "new jersey" de colors
alternatius vermelles-blanques

detall D:
tanca tipus "mitja new jersey" color groc, amb malla

detall C:

detall D+C:
tanca tipus "new jersey" amb malla electrosoldada

detall B+C

R
detall D+C

detall D

detall B+C
detall A

ZONA D'OBRES

detall A
detall D+C

detall D

detall B+C
FONTRODONA

21/12/2018 11:02:55

adequar mitjana pel pas de bicicletes

detall B+C

R

R

R

2,32

1,20

4,13
ZONA D'OBRES
7,28

1,20

1,20

2,30

2,75

1,85

O
R
N
A
D
D
E
SA
N
T
PA

6,88

U

17,65

28,32

3,44
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CA
RR
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17,33

29,26

espessor de 2-3mm

arqueta existent a conservar

60

5

584

2
1
4

480

enganxines i grafitis h=3m.
3. perns d'ancoratge

384

50
60

CONDUCTOR DE COURE NU

5

LLEGENDA
1. columna

680

NIVELL VORERA

600

amb RILSAN

EN124

280

50

B125

480
40

400
ENLLUMENAT

70

B125

CINTA SENYALITZADORA

30

ENLLUMENAT

480

400

280

680

600

perns

480

EN124

3

65

30

65

CABLE NU DE COURE DE 35mm

30

40

PLANTA

PLANTA
SOLDADURA
CADWELD o BRIDA

EXTERIOR, LLIS INTERIOR

TAPA TIPUS 40x40cm

TAPA TIPUS 60x60cm

RASA SOTA VORERA

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

AMPLE
12,0

ORATGE FONAMENT

60,2

12,0

12,0

36,0

12,0

veure detall placa de pressa de terra

52

100

48

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

CINTA SENYALITZADORA
100

60

10

ARQUETA 40x40cm

EXTERIOR, LLIS INTERIOR

50

50

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

10

84,2
CABLE NU DE COURE DE 35mm
60

Esc.: 1/10 (cotes en cm)
50

PLANTA
PLACA DE PRESSA DE TERRA
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Esc.: 1/50

xarxa secundaria P.E.
mm 10atm. baixa
densitat aliment ria (boca reg) existent

xarxa secund
densitat aliment ria (reg)

boca de reg parcs i jardins (existent)

xarxa degotadors existent

xarxa secund
densitat aliment ria (reg) existent

xarxa degotadors inserits 40cm de 2,3l/h P.E.
degoteig parterre)

degoteig) existent a mantenir

panot 20x20x4cm

50

terra vegetal

10

sorra granada
10

tub corrugat

10

10

10

6 7,5 5

el doble que canonades

11

36

21

12

sorra granada

50

60

20

15

4

gespa o paviment tou

10

11

10

10

10
esc.: 1/10 (cotes en cm)
60

PARTERRES O PAVIMENTS TOUS
esc.: 1/10 (cotes en cm)
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A

embornal amb reixa tipus "BARCELONA 1"

B

embornal existent convertit en pou 70x70cm
(h 1m) amb tapa de registre amb marc no
aparent

C

embornal existent a mantenir

pou de caiguda
arrebossat i lliscat per dins

760 exterior tapa
80

Reixa embornal
tipus "barcelona 1"

notes:
Compliment estricte de la normativa vigent UNE
EN-124 i reglament AENOR RP 0023.
Segell certificador del control de qualitat de

85 encastament

120

100

Nivell vorera acabada

reixa

paviment acabat

700 Cota de pas

Paviment de

Esc.: 1/10 (cotes en mm)
SI

SI

NO

servei corresponent.
La tapa pot ser ventilada o no.

900 exterior marc

50

38

68

Pou de caiguda
SI

EN124-D400

900 exterior marc

Frontisa
SENTIT
DEL

NO

15

68

15
30

15

MARC. PLANTA
Esc.: 1/10 (cotes en mm)

15

30

TAPA MARC NO APARENT

100

H 100

H 100

274

e 36

e 36

274

300
300

PLANTA

A

DETALL POU CAIGUDA EMBORNAL

220

220

305

305

Esc.: 1/10 (cotes en cm)

749

274

676

220

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

SENTIT
DE
L'AIGUA

30

36

HM-20
700

B

80

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

880
Esc.: 1/10 (cotes en mm)

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

PLANTA
Esc.: 1/10 (cotes en mm)
750

818
768

EN124 B125

700
B

372

Recolzament
min. 60

Esc.: 1/10 (cotes en mm)

PLANTA
Esc.: 1/10 (cotes en mm)

B

notes:
Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i reglament
AENOR RP 0023.

notes:

(cm)
30

B

A
(cm)
50

B
(cm)
10

HM-20
(m3/m)
0.179

relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
Nota:
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amb grava-ciment compactada al 98%PM fins a cota de
subrasant
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Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015.
 Manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals.
 Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig
2016
 Pla Director de les TIC. Desplegament d'Infraestructures "Smart" a l'Espai Públic (PDTIC), maig
de 2014
 Prescripcions tècniques de les canalitzacions. Direcció de Ciutats Intel·ligents i
Telecomunicacions. Març de 2013.
 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015
 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017
 Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió
de residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013

Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic:
 Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener,que ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24
de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes.
 Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10-1993).
Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni
Arqueològic”, article 46.3, en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de
sotmetre al procediment d’impacte ambiental, s’ha de sol·licitar informe al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. (DOGC núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’17-2003), segons estableix l’article 36.2, les declaracions d’impacte ambiental de projectes
que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen un informe previ de la
Direcció General del Patrimoni Cultural.
 El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació
d'impacte ambiental

Normativa de protecció contra incendis aplicable a la ciutat de Barcelona
 Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08). (PDF)
 Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI/06).
 Documento Básico DB SI (edición comentada).
 Documento Básico DB SUA (edición comentada).
 Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI. RD
2267/2004).
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI. RD 1942/1993).
Seran d'aplicació tota la normativa, directives i reglaments vigents en el moment de la redacció del
projecte.
Cal recordar que, en cas de duplicitat, prevaldrà l'estipulat als Plecs Municipals vigents i de BIMSA.


PART 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
1 ASPECTES GENERALS.
1.1 Objecte, abast i disposicions generals.
1.1.1 Objecte.
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
1.1.2 Àmbit d'aplicació.
El plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la definició de les actuacions a dur a terme pel nou
recorregut del D50 per Avinguda del Paral·lel.
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables.
Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents:
















Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011
Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques (DOGC núm. 1526 de 04/12/1991).
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condiciones bàsicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995).
RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006)
NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació
Normes UNE
Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998
EHE de formigó estructural
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE
228 de 23 setembre 1986)
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974)
Reglament vigent Electrotècnic de BT
Plecs i Normativa municipal específica de l'Ajuntament de Barcelona:
 Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona. Medi Ambient i
Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. Medi
Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova de
jardineria, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, Setembre 2012.
 Plec de Prescripcions Tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg.
 Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.
 Manual de senyalització dels espais verds de la ciutat de Barcelona, maig de 2013
 Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.
 Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions
d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a
Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013.
 Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de
l’execució d’obres.
 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de
2011

1.2 Descripció de les obres.
Les obres consisteix en el desplaçament del gual de vianants existents, refent tots els paviments segons la
naturalesa dels existents. Caldrà traslladar elements urbans, dos punts de llum i adequar la
semaforització i la senyalització viària. També caldrà adaptar les canalitzacions i les instal·lacions de reg,
enllumenat i semaforització.
1.2.1 Escomeses i reposicions.
No es preveu cap escomesa.
1.3 Direcció d'obra.
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per BIMSA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra
encapçalada per un tècnic titulat competent. BIMSA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que
ho cregui convenient.
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
- Els plànols del projecte.
- El Plec de Condicions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per BIMSA.
- Les modificacions d'obra establertes per BIMSA.
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs
de detall es facin degudament per ell mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que,
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les
condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites,
ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o
convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del
programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per BIMSA.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a BIMSA
un cop acabats els treballs.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra
per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest
ho requereix, siguin prèviament conformades per BIMSA.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció
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d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir
documentació formal de constància, conformitat o objeccions.
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.
1.4 Desenvolupament de les obres.
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del
citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a
l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de
domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps
d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
1.4.2 Plànols d'obra.
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció
d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a
que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les
disposicions adoptades.
En particular, el Contractista, abans d’iniciar les obres revisarà les possibles interferències de serveis afectats (amb especial èmfasi per la xarxa de sanejament) i, d’acord amb la Direcció d’Obra, s’encarregarà
d’efectuar les cates que s’estimin necessàries per complementar les dades que consten al projecte,
amb l’objecte d’acabar de validar les solucions proposades al projecte.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al
projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho
comunicarà a BIMSA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
1.4.3 Programes de treballs.
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per BIMSA al temps i en raó del Contracte.
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de BIMSA.
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El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei,
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar
l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la
justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per
a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que
per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en
aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos
i/o retards en la realització dels treballs, BIMSA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat
de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva
redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució
que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
1.4.4 Control de qualitat.
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
En cas que l’adjudicatari de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la
freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no
conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de
qualitat de l’obra.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i
en funció d'això disposarà:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de BIMSA, com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruïdes en el termini concedit, BIMSA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a
cap indemnització per al Contractista.
1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que,
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder
absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autorització de la Direcció d'Obra.
1.4.6 Informació a preparar pel contractista.
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per
la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva
ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui
convenient.
BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció
sobre el trànsit.
1.4.8 Seguretat i salut al treball.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 del esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans del inici de les obres.
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1.4.9 Afeccions al medi ambient.
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al
medi ambient siguin mínimes.
El contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de canviar
els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara que aquestes no
les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva
realització.
1.4.10 Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec.
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona
pràctica per a obres similars.
1.5 Gestió de residus d’enderrocs i d’obra
1.5.1 Objecte
L’objecte d’aquest apartat és el de recordar les principals prescripcions que el contractista ha de
seguir en relació a la gestió de residus.
El contractista complirà les disposicions sobre producció i gestió de residus de construcció i demolició
continguts en el Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, del Ministeri de la Presidència i demés legislació
aplicable.
1.5.2 Pla de residus
El contractista redactarà, abans d’iniciar les obres, el corresponent Pla de Residus, que haurà de ser
aprovat per la direcció de les obres.
Aquest pla revisarà i completarà l’estudi de gestió de residus, d’acord amb les adaptacions
redactades també pel contractista, del pla d’obra, programa de treballs i mètodes proposats per
l’execució de les obres. Tanmateix revisarà les estimacions de les quantitats de generació de residus,
per tal de determinar el mètode òptim de reutilització, reciclatge, valoració o disposició en
abocadors, determinant també la necessitat de separació segons les quantitats generades.
1.5.3 Punt net de recollida de residus
Abans d’iniciar les obres, el contractista haurà de condicionar una àrea específica per a la recollida i
separació de residus. La separació serà funció del volum esperat de residus, com a mínim hi haurà
Residus Especials i Residus no Especials.
El punt net de Residus Especials presentarà les dimensions adequades per encabir com a mínim el
nombre de bidons segons els diferents tipus de residus que es preveu generar, tenint en compte les
diverses etapes de desenvolupament de les obres.
Els bidons hauran d’assegurar les condicions d’estanqueïtat adequades al tipus de residu que ha
d’albergar i han de disposar de tapa. Estaran degudament identificats i retolats, d’acord amb la
normativa vigent, incloent la denominació del residu, la classe i el corresponent pictograma de
perillositat. També hi constaran les dades del posseïdor del residu i la data d’inici del emmagatzematge.
El conjunt de la instal·lació estarà aïllat del sol natural, mitjançant llosa de formigó sobre làmina
plàstica i base de graves i serà preferentment cobert. Estarà degudament senyalitzat per tal de que
el seu ús sigui fàcilment entenedor per tot el personal de l’obra.
El punt net de Residus no Especials permetrà la gestió independent dels residus inerts i els residus no
especials amb valorització. La instal·lació estarà degudament senyalitzada per a facilitar el seu ús
per part del personal de l’obra i presentarà l’espai suficient per allotjar tants contenidors com tipus
diferents de residus es preveu que es generin a l’obra (plàstic, metalls, paper i cartró, fusta, restes
vegetals, diverses classes de runa, etc).

1.6 Amidament i abonament.
1.6.1 Amidament de les obres.
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi
de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració
sobre el particular.
1.6.2 Abonament de les obres.
1.6.2.1 Preus unitaris.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva
a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de preus en lletra del
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat,
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus
auxiliars, etc), aquests extrems no es poden argüir com a base per a la modificació del corresponent
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.
1.6.2.2 Altres despeses per compte del contractista.
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Les despeses de gestió de residus d’obra.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de
manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors:

Sònia Martín Rodríguez
Eng.Camins Canals i Ports

Pere Ollé Roig
Arquitecte Tècnic
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART 2: PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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

B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B01 -

LÍQUIDS

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

B011 -

NEUTRES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

OPERACIONS DE CONTROL:

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
-

Confecció de formigó

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes,
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

-

Confecció de morter

-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

-

Confecció de pasta de guix

-

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

-

Reg de plantacions

-

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

-

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

-

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

-

Humectació de bases o subbases

-

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

-

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

-

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del
cas que es facin estudis especials.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B031 -

SORRES

-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

-

Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

-

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

-

Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)

-

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquest tipus de residu.

-

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

S'han considerat els tipus següents:

-

Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

-

Sorra de marbre blanc

-

Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)

-

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

-

Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

-

Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

-

De pedra calcària

-

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)

-

De pedra granítica

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Sorra per a confecció de morters

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Sorra per a reblert de rases amb canonades

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra, entre d'altres:
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-

Classificació geològica.

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Estudi de morfologia.

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Aplicacions anteriors.

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

-

Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

-

Per formigons d'alta resistència: < 40

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

-

Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc,
en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
-

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
-

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

Granulat gruixut:
-

-

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

Granulat fí:

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

-

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó

-

Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes

Designació: d/D - IL - N

-

Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

-

Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70

-

Resta de casos: >= 75

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
-

Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

-

Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
-

Granulat gruixut:
-

-

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

Granulat fí:
-

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

-

Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
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-

Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes

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

Valor blau de metilè(UNE 83130):

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

-

Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

-

Resta de casos: <= 0,3% en pes

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
-

Identificació del subministrador

-

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Nom de la cantera

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

-

Data del lliurament

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

-

Nom del peticionari

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

-

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.

-

Quantitat de granulat subministrat

-

Identificació del lloc de subministrament

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemarlos sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

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

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar
acompanyat de la següent informació:

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
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-

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Designació del producte

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

-

Informació de les característiques essencials aplicables

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
-

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

-

Data d'emissió del certificat

-

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
-

Naturalesa del material

-

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

-

Presència d'impureses

-

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
-

75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en

Detalls de la seva procedència

pes

Altre informació que resulti rellevant

-

Resta de casos: <= 0,3% en pes

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig,
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en
l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat
respecte l'article 28 de l'EHE.

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació:
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

B03 -

GRANULATS

B032 -

SAULONS

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF
ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

-

Terrossos d'argila (UNE 7133).

Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
2 (UNE EN 1744-1).
-

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

-

Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

-

Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

-

Assaig petrogràfic

-

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

-

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

-

Assaig d'identificació per raigs X.

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

-

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari,
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes
de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries
estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel
tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de
granulometria uniforme.
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
-

Sauló garbellat: <= 50 mm

-

Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

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

Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els granulats naturals poden ser:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

De pedra granítica

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

De pedra calcària

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
-

-

-

Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
-

Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),

-

Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)

-

I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)

Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

-

Granulats reciclats provinents de construcció de maó

-

Granulats reciclats provinents de formigó

-

Granulats reciclats mixtes

-

Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra, entre d'altres:
-

Classificació geològica.

-

Estudi de morfologia.

-

Aplicacions anteriors.

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

-

Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

-

Humitat natural (UNE EN 1097-5)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
-

Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)

-

Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice
amorfa o corrosió de les armadures.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

-

Dimensió mínima permesa = 4 mm

B0 -

MATERIALS BÀSICS

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

B03 -

GRANULATS

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%

B033 -

GRAVES

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

-

Coeficient de Los Ángeles: <= 40

-

Confecció de formigons

-

Continguts màxims d'impureses:

-

Confecció de barreges grava-ciment per a paviments

-

Material ceràmic: <= 5% del pes

-

Material per a drenatges

-

Partícules lleugeres: <= 1% del pes

-

Material per a paviments

-

Asfalt: <= 1% del pes

-

Altres: <= 1,0 % del pes

El seu origen pot ser:
-

Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

-

Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

-

Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor
que les següents dimensions:

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

-

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)

-

1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)

-

0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en
pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%

-

Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim

-

Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el
segon del paràgraf anterior.

Ús admissible:

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

-

Drenatges

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

-

Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

-

Protecció de cobertes

-

Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes

-

Bases i subbases de paviments

-

Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

-

Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

-

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

Ús admissible:

-

Granulats naturals: <= 1% en pes

-

Drenatges

-

Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes

-

Formigons en massa

Granulats naturals <= 1% en pes

-

Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

-

Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.

-

Altres granulats: <= 0,4% en pes

Ús admissible:
-

Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
-

Per a confecció de formigons

-

Per a drens

-

Per a paviments

-

Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
-

Granulats naturals: <= 0,8% en pes

-

Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
-

Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa

-

Formigó pretesat: <= 0,03% en massa

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
-

Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 17441(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
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-

Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%

-

Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2

-

Altres granulats: Nul

-

Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Contingut de restes d'asfalt:
-

Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%

-

Altres granulats: Nul

Reactivitat:
-

Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):
Nul·la

-

Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
-

Granulats gruixuts naturals: <= 40

Absorció d'aigua:
-

Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

-

Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%

-

Granulats reciclats mixtos: < 18%

-

Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
-

Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc,
en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació.
Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al
replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix
inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a
més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de
filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
-

Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm

-

Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al
2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

GRAVA PER A DRENATGES:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la
DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

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

Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
-

F15/d85: < 5

-

F15/d15: < 5

-

F50/d50: < 5

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la
proporció x% del terreny a drenar)

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

-

Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1

-

-

Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

F60/F10: <20

Identificació del subministrador

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

-

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

-

Presència d'impureses

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Detalls de la seva procedència

-

Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

-

Altre informació que resulti rellevant

-

Data del lliurament

-

Nom del peticionari

-

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha
d'utilitzar en la confecció de formigons.

-

Quantitat de granulat subministrat

-

Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid
subministrat.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig,
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en
l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat
respecte l'article 28 de l'EHE.

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar
acompanyat de la següent informació:

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF
ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
-

Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

-

Terrossos d'argila (UNE 7133)

-

Partícules toves (UNE 7134)

-

Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

-

Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
(UNE EN 1744-1).

-

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

-

Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

-

Assaig petrogràfic

-

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

-

Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

-

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

-

Assaig d'identificació per raigs X.

-

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

-

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Designació del producte

-

Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.

-

Informació de les característiques essencials aplicables

-

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
-

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

-

Data d'emissió del certificat

-

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

-

Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
-

Naturalesa del material

-

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

-

Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)

-

Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

-

Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de
contenir:
-

Classificació geològica

-

Estudi de morfologia

-

Aplicacions anteriors

-

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

Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les
següents dades:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

-

Classificació geològica.

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

-

Pes específic de la pedra

-

Resistència al desgast dels àrids

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Estudi de la morfologia.

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran
de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

-

Prova d'absorció en aigua

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B034 -

REBUIGS DE PEDRERA

OPERACIONS DE CONTROL:
-

Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de
pedrera

-

Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:
-

Comprovació de la granulometria del material

-

Resistència al desgast dels àrids

-

Absorció d'aigua

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En
cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.

Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o
d'altres matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 2% en pes
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de
malla.

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B037 -

TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
-

Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.

-

Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o
de grava natural.

Dimensió de les arestes: 10 a 20 cm

-

Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

Coeficient de desgast 'Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2): < 50%

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Densitat: >= 2,2 t/m3

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.
Ha de ser de forma regular.

De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre
de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
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Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició,
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a
T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
-

Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

-

A la resta: < 1%

-

Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el
fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
-

Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
-

Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

-

Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

-

Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
-

Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35

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

Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Categoria de trànsit pesat T00 a T2:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Àrids per a tot-u: < 30

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
-

Àrids per a tot-u: < 35

-

Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40

Fracció 0/4 del material:

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

-

T00 a T1: > 40

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

-

T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

-

Vorals de T3 i T4: > 30

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.

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
-

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
-

* 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)

Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

-

T00 a T1: > 35

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

-

T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Vorals de T3 i T4: > 25

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNEEN 13242.

Plasticitat:
-

Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104

-

Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
-

Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10

-

Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
-

Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
-

Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).

-

Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.

-

Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
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-

Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).

-

Referència a la norma EN 13242.

-

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.

-

Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides
superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les
normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

B03D - TERRES

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:

-

Terra seleccionada

-

Terra adequada

-

Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.

-

Terra tolerable

-

Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

-

Terra sense classificar

-

Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.

-

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.

-

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a
la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.

-

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

TERRA SELECCIONADA:

-

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%

-

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%

-

Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

Mida màxima : <= 100 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:

TERRA SENSE CLASSIFICAR:

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació i caracterització del material:

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%

-

Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

-

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%

-

Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.

-

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%

-

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

-

-

o en cas contrari, ha de complir:

-

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%

Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

-

Límit líquid (UNE 103-103): < 30%

-

Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.

-

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10

-

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.

Índex CBR (UNE 103502):

-

En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

-

Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
-

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

-

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

-

Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.

-

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

-

Coronament de terraplè: >= 5

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
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Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
-

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4

Índex CBR (UNE 103502):
-

Coronament de terraplè: >= 5

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10

-

En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
-

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%

-

Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material
cada 2500 m3:
-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

-

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

-

Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

-

Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
com a referència al control de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Contingut guix (NLT 115): < 5%

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Límit líquid (UNE 103103): < 65%

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
-

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

B0 - MATERIALS BÀSICS

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%

B051 -

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Índex CBR (UNE 103502):

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva
la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

-

Nucli o fonament de terraplè >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se
n'alterin les condicions.

CIMENTS

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
-

Ciments comuns (CEM)

-

Ciments d'aluminat de calci (CAC)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Ciments blancs (BL)

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

* 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.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3
els següents assaigs d'identificació del material:
-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)

-

Matèria orgànica (UNE 103204).

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

-

Assaig CBR (UNE 103502)

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
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Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designació del ciment.

-

Ciment Pòrtland: CEM I

-

Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

-

Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

-

Ciment putzolànic: CEM IV

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

-

Ciment compost: CEM V

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNEEN 197-1.

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Addicions del clinker pòrtland (K):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.

-

Escòria de forn alt: S

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

-

Fum de sílice: D

CIMENTS BLANCS (BL):

-

Putzolana natural: P

-

Putzolana natural calcinada: Q

-

Cendra volant Sicília: V

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l'especificació de blancor.

-

Cendra volant calcària: W

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

-

Esquist calcinat: T

-

Filler calcari L: L

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

-

Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a
la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma
UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

número del certificat CE de conformitat

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

-

les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
-

Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

-

Classes 42,5 : 2 mesos

-

Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

-

referència a la norma armonitzada corresponent

designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
-

el símbol normalitzat del marcatge CE

-

en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

-

nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

-

els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

-

referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
-

número de referència de la comanda

-

nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

-

identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

-

designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

-

quantitat que es subministra

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08).

-

en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

-

data de subministrament

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

-

identificació del vehicle que el transporta

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

-

número de referència de la comanda

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

-

nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

-

identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

juny

designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

-

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

-

quantitat que es subministra

-

identificació del vehicle que transporta el ciment

-

en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a
la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció:

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
-

nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

juny

designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de

-

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció

-

dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

-

condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

-

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:

nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
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-

Inici i final d'adormiment

S'han considerat els tipus següents:

-

Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

-

OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
-

Una primera fase de comprovació de la documentació

-

Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

-

Calç aèria càlcica (CL):
-

Hidratada en pols: CL 90-S

-

Hidratada en pasta: CL 90-S PL

Calç hidràulica natural (NHL):
-

Calç hidràulica natural 2: NHL 2

-

Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5

-

Calç hidràulica natural 5: NHL 5

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

-

Albarà o full de subministrament.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

-

Etiquetatge

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5

Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2

Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.

-

Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%

-

Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
-

Calç en pasta: compleix l'assaig

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

-

Calç en pols:

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08.

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra
per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es
reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en
l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 -

CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i
alumini.

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:

-

Mètode de referència: <= 2 mm

-

Mètode alternatiu: <= 20 mm

Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
-

Calç del tipus NHL 2: >= 35

-

Calç del tipus NHL 3,5: >= 25

-

Calç del tipus NHL 5: >= 15

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
-

Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies

-

Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

-

Calç del tipus NHL 5:
-

Als 7 dies: >= 2 MPa

-

Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
-

Inicial: > 1 h

-

Final:
-

Calç del tipus NHL 2: <= 40 h

-

Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h

-

Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
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Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%

-

Designació comercial i tipus de calç

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

-

Identificació del vehicle de transport

-

Mètode de referència: <= 2 mm

-

Referència de la comanda

-

Mètode alternatiu: <= 20 mm

-

Quantitat subministrada

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:

-

Nom i adreça del comprador i destí

-

Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%

-

-

Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu
de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

-

Instruccions de treball si fos necessari

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:

-

Informació de seguretat si fos necessària

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.

-

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

-

Numero identificador del organisme notificat

-

Nom i adreça del fabricant

-

Els dos darrers dígits de la data de marcatge

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Numero del certificat de conformitat

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.

-

Referència a l'UNE EN 459-1

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.

-

Descripció del producte

-

Informació sobre els requisits essencials.

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
-

Referència del albarà

-

Denominació comercial i tipus de calç

-

Contingut d'òxids de calci i magnesi

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Contingut de diòxids de carboni

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Finor

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Reactivitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OPERACIONS DE CONTROL:

NORMATIVA GENERAL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

-

Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.

-

Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu
defecte, les facilitades pel subministrador.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

-

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
-

Nom o marca comercial i adreça del fabricant

-

Referència a la norma UNE-EN 459-1

-

Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma

-

Data de subministrament i de fabricació

-

Contingut d'òxids de calci i magnesi

-

Contingut de diòxid de carboni

-

Contingut de calç útil Ca (Oh) 2

-

Mida de partícula

Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
-

Contingut de diòxid de carboni

-

Mida de partícula

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
-

La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.

-

Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà
durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el
subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.

-

En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollós o aglomerat.

-

En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

-

En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 -

LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
-

Emulsions bituminoses

-

Betum asfàltic

-

Betum modificat amb polímers

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de
petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o
d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
-

C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.

-

% Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

-

B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.

-

P: Nomès si s'incorporen polímers.

-

F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.

-

C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.

-

Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
-

ADH: reg d'adherència

-

TER: reg termoadherent

-

CUR: reg de curat

-

IMP: reg d'imprimació

-

MIC: microaglomerat en fred

-

REC: reciclat en fred

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
-

En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH

-

En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

-

En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
-

En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

-

En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

-

En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
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Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades

-

+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+

La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una
barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+

DV: Valor declarat per el fabricant.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera
que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:
-

Convencionals, segons UNE-EN 12591.
Durs, segons UNE-EN 13924.

-

Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.

P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.

La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre
nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN
1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius
del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el
següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.
-

MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
R.mín: Punt de reblaniment mínim.
R.màx: Punt de reblaniment màxim.

Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:
-

Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64

Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
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TBR: S'informarà del valor.

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

TBR: S'informarà del valor.

Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un
o més polímers orgànics.

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de
fabricació:

Es consideraran també com betums modificats:

-

T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.

-

-

T < 180ºC per a la resta.

Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de
fabricació a l'obra.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres
nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN
1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de
reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament
cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB
P.mín./P.màx.
-

PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
(-): Punt de reblaniment.
C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:
-

PMB 10/40-70
PMB 25/55-65
PMB 45/80-60
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75
PMB 75/130-60

Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 14023
¦
PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦
75 ¦
¦
¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan.
¦ 1427 ¦ ºC
¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ %
¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten
¦ 1426 ¦ %
¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació
corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre
mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a
llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia
la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder
prendre mostres.
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran
calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la
temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC).
Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades
de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps
màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i
emmagatzematge.
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3,
els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical,
amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
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materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies
derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.

EMULSIÓ BITUMINOSA:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas.

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials
incloses a la norma UNE-EN 13808:

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.

-

Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

-

Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

BETUM ASFÀLTIC:

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.

-

Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para
pavimentación.

-

Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:

* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.

-

Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).

-

Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes
modificados con polímeros.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
-

Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:

- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
-

Betums asfàltics durs:

- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
-

Betums asfàltics multigrau:

- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE
corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
-

Nom i direcció de l'empresa subministradora.

-

Data de fabricació i subministrament.

-

Identificació del vehicle que ho transporta.

-

Quantitat subministrada.

Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.

-

Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNEEN 1426).

-

Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons
UNE-EN 1427).

-

Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials
incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:
-

Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).

-

Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).

Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o
UNE-EN 13924-2).
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al
envelliment, segons UNE-EN 12607-1):
-

Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.

-

Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.

Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o
modificats amb polímers.
Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb
polímers.
-

Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.

-

Nom i direcció del comprador i destí.

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:

-

Referència de la comanda.

-

Temperatura màxima d'escalfament.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

-

Rang de temperatura de la mescla i compactació.

-

Símbol del marcatge CE.

-

Temps màxim d'emmagatzematge.

-

Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.

-

Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.

-

Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i
emmagatzematge.

-

Nombre de referència de la declaració de prestacions.

-

Referència a la norma europea corresponent:

-

Emulsions bituminoses: segons EN 13808.

-

Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.

-

Betum asfàltic dur: segons EN 13924.

-

Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.

-

Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de
l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
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Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

-

Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.

-

Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

Control addicional:

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

-

-

Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:

-

Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

Control de recepció:

-

Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

Control en el moment d'utilització:
-

Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.

-

Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

-

Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

-

Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

-

Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:

2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.
Control a l'entrada del mesclador:
-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:

-

Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

Control de recepció en betums subministrats en cisterna:

-

Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

Control a l'entrada del mesclador:
-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre
el fabricat en obra:
-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.

Control a l'entrada del mesclador:
-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra:
2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran
de la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.
Control a l'entrada del mesclador:
-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de
les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

B064 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

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

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

Control en el moment d'utilització:

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà,
com a mínim, la següent informació:

-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

-

Quantitat de 30 t.

curat.

Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i

2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

-

Consistència

-

Grandària màxima del granulat

-

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

-

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

-

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

-

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
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La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

-

T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

100)

R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

Classe del ciment: 32,5 N

-

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca

-

TM: Grandària màxima del granulat en mm.

-

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
-

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

-

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

Densitats dels formigons:
-

Formigons en massa (HM):

-

2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

-

2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

-

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
-

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

-

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

-

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

-

A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
-

Formigó en massa: <= 0,65

-

Formigó armat: <= 0,65

-

Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
-

Consistència seca: 0 - 2 cm

-

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

-

Consistència tova: 6 - 9 cm

-

Consistència fluida: 10-15 cm

-

Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

-

Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

-

Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

-

fcm (t) = ßcc(t)·fcm

Toleràncies:

-

ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

-

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
-

Formigons en massa >= 20 N/mm2

-

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1
(UNE 80307)

Assentament en el con d'Abrams:

-

Consistència seca: Nul

-

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

-

Consistència fluida: ± 2 cm

-

Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
-

<= 32 mm

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
-

Contingut de ciment:

Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

-

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

-

Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
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-

Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

-

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Consistència del formigó:

Toleràncies:

+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+

-

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
-

<= 32 mm

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:

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.

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Dosificacions de pastat:
-

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

-

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

-

Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

-

Identificació del subministrador

-

Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

-

Data i hora de lliurament

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

-

-

Nom de la central de formigó

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

-

Identificació del peticionari

-

Quantitat de formigó subministrat

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

-

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
-

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

-

La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

-

La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

-

La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

-

La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

-

-

Resistència a la compressió

-

Tipus de consistència

-

Grandària màxima del granulat

-

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
-

Contingut de ciment per m3

-

Relació aigua/ciment

-

Tipus, classe i marca del ciment

-

Contingut en addicions

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

-

Contingut en additius

Relació aigua/ciment: <= 0,46

-

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

-

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

-

Identificació del ciment, additius i addicions
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-

Designació específica del lloc de subministrament

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

-

Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de
suficient experiència en el seu ús.

-

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar
als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de
resistència.
Control de fabricació i recepció.
-

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

-

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

-

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

-

Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

-

Terrossos d'argila (UNE 7133)

-

Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

-

Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran
lots de control de com a màxim:
-

Volum de formigonament: <= 100 m3

-

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
-

-

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
-

-

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2

Massissos:
-

Temps de formigonament <= 1 setmana

-

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
-

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

-

Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi
a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi
d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

-

Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

-

Substàncies perjudicials (EHE)

-

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 9331)

-

Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

-

Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

-

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

-

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador,
i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

-

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

-

Consistència (UNE 83313)

-

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la
tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades
d'acord amb:
-

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

-

Altres casos: N >= 3

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
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-

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

-

Altres casos: N >= 4

-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

-

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 2

-

Altres casos: N >= 6

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats
del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i,
en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn

Interpretació dels assaigs característics:

-

Interpretació dels assaigs de control de resistència:

-

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.

-

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

-

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.

f(x) = x K2rN >= fck
-

on:
-

f(x) Funció d'acceptació

-

x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

-

K2 Coeficient:

Coeficient:
-

Número de pastades:
-

3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

-

4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

-

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

-

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

-

rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

-

x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

-

x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

-

fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Assaigs d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos:
-

Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.

-

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la
seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

-

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

-

2 sèries: 0,88

-

3 sèries: 0,91

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.

-

4 sèries: 0,93

-

5 sèries: 0,95

-

6 sèries: 0,96

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

B0 - MATERIALS BÀSICS

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

-

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

B065 -

-

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

-

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

-

fcm (t) = ßcc(t)·fcm

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

-

ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

-

Consistència

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

-

Grandària màxima del granulat

Valor mínim de la resistència:

-

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

-

Formigons en massa >= 20 N/mm2

-

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

-

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

-

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

Tipus de ciment:

-

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

-

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

-

Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

-

Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)

-

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

-

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà,
com a mínim, la següent informació:

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
-

T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat

-

R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

-

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca

-

TM: Grandària màxima del granulat en mm.

-

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%

Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
-

-

Formigons en massa (HM):
-

2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

-

2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
-

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

-

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

-

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

-

A totes les obres: <= 500 kg/m3

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
-

Formigó en massa: <= 0,65

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

-

Formigó armat: <= 0,65

-

Formigó pretesat: <= 0,60

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
-

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
-

Consistència seca: 0 - 2 cm

-

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

-

Consistència tova: 6 - 9 cm

-

Consistència fluida: 10-15 cm

-

Consistència líquida: 16-20 cm
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

Dosificacions de pastat:

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

-

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

-

Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

-

Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

-

Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

-

Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

-

Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

Toleràncies:

-

-

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

Assentament en el con d'Abrams:
-

Consistència seca: Nul

-

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

-

Consistència fluida: ± 2 cm

-

Consistència líquida: ± 2 cm

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
-

<= 32 mm

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:
-

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

Contingut de ciment:

-

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

-

La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

-

La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

-

La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

-

La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

-

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

Relació aigua/ciment: <= 0,46

-

Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

-

Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

-

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+

Toleràncies:

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

-

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'

-

<= 32 mm

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

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

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

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
-

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
-

Identificació del subministrador

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Data i hora de lliurament

-

Nom de la central de formigó

-

Identificació del peticionari

-

Quantitat de formigó subministrat

-

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

-

-

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2

Massissos:
-

Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador,
i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

-

Resistència a la compressió

-

Tipus de consistència

-

Grandària màxima del granulat

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

-

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

-

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

-

Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
-

Contingut de ciment per m3

-

Relació aigua/ciment

-

Tipus, classe i marca del ciment

-

Contingut en addicions

-

Contingut en additius

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi
a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi
d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

-

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

-

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

-

Identificació del ciment, additius i addicions

-

Designació específica del lloc de subministrament

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

-

Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de
suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

-

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar
als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de
resistència.
Control de fabricació i recepció.
-

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

-

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
-

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.

-

Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

-

Terrossos d'argila (UNE 7133)

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

-

Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

-

Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran
lots de control de com a màxim:
-

Volum de formigonament: <= 100 m3

-

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

-

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
-

Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

-

Substàncies perjudicials (EHE)
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-

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 9331)

-

Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

-

3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

-

Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

-

4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

-

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

-

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

-

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

-

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

Coeficient:
-

Número de pastades:

-

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

-

rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)

-

Consistència (UNE 83313)

-

x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

-

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

-

x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

-

fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la
tarda.

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades
d'acord amb:
-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

Altres casos: N >= 3

-

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

-

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

-

Altres casos: N >= 4

-

-

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

-

-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 2

-

Altres casos: N >= 6

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats
del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el
tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i,
en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn

Interpretació dels assaigs característics:

-

Interpretació dels assaigs de control de resistència:

-

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.

-

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

-

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.

f(x) = x K2rN >= fck
-

on:
-

f(x) Funció d'acceptació

-

x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

-

K2 Coeficient:

Assaigs d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
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El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

-

Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.

-

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la
seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.

-

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

-

2 sèries: 0,88

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

-

3 sèries: 0,91

-

Consistència seca: 0 - 2 cm

-

4 sèries: 0,93

-

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

-

5 sèries: 0,95

-

Consistència tova: 6 - 9 cm

-

6 sèries: 0,96

Toleràncies:

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

-

Assentament en el con d'Abrams:
-

Consistència seca: Nul

-

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Toleràncies respecte de la dosificació:
-

Contingut de ciment, en pes: ± 3%

-

Contingut de granulats, en pes: ± 3%

-

Contingut d'aigua: ± 3%

-

Contingut d'additius: ± 5%

-

Contingut d'addicions: ± 3%

S'han considerat els materials següents:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Subministrament: En camions formigonera.

-

Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

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

-

Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

-

Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físicomecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc
ciment.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
-

Identificació del subministrador

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament
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-

Nom de la central de formigó

-

Morter refractari

-

Identificació del peticionari

-

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

-

Data i hora de lliurament

-

Morter de ram de paleta

-

Quantitat de formigó subministrat

-

Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de
neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix
de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

-

Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

-

Tipus i contingut de ciment

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Relació aigua ciment

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

-

Contingut en addicions, si es el cas

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

-

Tipus i quantitat d'additius

-

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.

-

Identificació del ciment, additius i addicions emprats

-

Identificació del lloc de subministrament

-

Identificació del camió que transporta el formigó

-

Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:

S'han considerat els tipus següents:
-

Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals,
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

-

Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

-

Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un
o més components.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

-

Control de les condicions de subministrament.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

-

Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

-

1: Normal

-

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.

-

2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

-

F: D'adormiment ràpid

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

-

T: Amb lliscament reduït

-

E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

ADHESIU CIMENTÓS (C):

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.

-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.

-

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

-

Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
-

Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:
B0 - MATERIALS BÀSICS

-

B07 - MORTERS DE COMPRA

Característiques addicionals:

B071 -

-

Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

-

Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

S'han considerat els tipus següents:

-

Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

-

Morter adhesiu

-

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

-

Morter sintètic de resines epoxi

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

MORTERS AMB ADDITIUS

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

Característiques fonamentals:
-

Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

-

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
-

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en
volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent:
-

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

-

Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

-

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

-

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
-

Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:
-

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
-

Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Característiques dels morters frescos:
-

Temps d'us (EN 1015-9)

-

Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

-

Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

Característiques dels morters endurits:
-

Resistència a compressió (EN 1015-11)

-

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

-

Absorció d'aigua (EN 1015-18)

-

Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

-

Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

-

Conductivitat tèrmica (EN 1745)

-

Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)

-

Característiques addicionals per als morters lleugers:

-

Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

-

-

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

-

Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

-

Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

Reacció davant del foc:
-

Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

-

Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

MORTER POLIMÈRIC:

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de
formigó.

Temps màxim d'emmagatzematge:
-

Morter adhesiu: 1 any

Granulometria: 0 - 2 mm

-

Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

MORTER DE RAM DE PALETA:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en
el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i
rejuntat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han considerat els tipus següents:
-

Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

-

Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o
igual al valor que figura especificat

-

Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior
o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

-

Densitat

-

Conductivitat tèrmica

-

Durabilitat

-

Mida màxima del granulat

-

Temps obert o temps de correcció

-

Reacció davant el foc

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

-

Nom del producte

-

Marca del fabricant i lloc d'origen

-

Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

-

Referència a la norma UNE-EN 12004

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

-

Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Instruccions d'utilització

-

Instruccions d'us:

-

Composició i característiques del morter

-

Proporcions de la mescla

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

-

Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

-

Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla

-

Mètode d'aplicació

-

Temps obert

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de
3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

-

Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

-

Àmbit d'aplicació

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema
de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de
prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
-

Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

-

Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 %
del previst en el projecte.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

-

Referència a la norma UNE-EN 998-2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Nom del fabricant

-

Codi o data de fabricació

Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua
d'aigua en el primer periode d'enduriment.

-

Tipus de morter

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Temps d'us

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del
formigó.

-

Contingut en clorurs

-

Contingut en aire

-

Proporció dels components (morters prescrits)

-

Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

-

Resistència d'unió (adhesió)

-

Absorció d'aigua

-

Permeabilitat al vapor d'aigua

Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de produir danys al formigó.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.
La porció no volàtil del producte constarà d'un pigmnent clar i un vehicle que pot estar compost de
ceres naturals o sintètiques, o bé resines.
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Ha de assecar al tacte en menys de 12 h i no resultar viscós.

Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3

Index d'eficacia de curat (% aigua que el producte aplicat evita que el formigó la perdi) (UNE
83299): >= 60%

Contingut sòlid: 84 - 86

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.

El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les
seves propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Rendiment: Aprox. 450 g/m2

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en
ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
-

La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls,
pallofes ni dipòsits durs

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

-

Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg

-

Temperatura d'enduriment: >= 15°C

-

Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Resistència química de la pel·lícula seca:
B0 - MATERIALS BÀSICS

-

Àcid cítric, 10%: 15 dies

B09 - ADHESIUS

-

Àcid làctic, 5%: 15 dies

B090 -

-

Àcid acètic, 5%: 15 dies

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Oli de cremar: Cap modificació

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.

-

Xilol: Cap modificació

S'han considerat els tipus següents:

-

Clorur sòdic, 10%: 15 dies

-

En dispersió aquosa

-

Aigua: 15 dies

-

Aquós en dispersió vinílica

PVC:

-

En solució alcohòlica

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.

-

De poliuretà bicomponent

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.

-

De poliuretà (un sol component)

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.

-

De PVC

Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min

-

De resines epoxi

Resistència a la compressió: > 10 N/mm2

-

Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè

Resistència a la tracció: > 18 N/mm2

ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

EN DISPERSIÓ AQUOSA:

DE RESINES EPOXI:

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de
PVC.

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un
copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
-

Densitat: ± 0,1%

-

Extracte sec: ± 3%
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-

Contingut de cendres: ± 3%

Ha de ser de secció constant i uniforme.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

-

Identificació del fabricant

-

Nom comercial del producte

-

Identificació del producte

-

Data de caducitat

-

Pes net o volum del producte

-

Instruccions d'ús

-

Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)

-

Toxicitat i inflamabilitat

-

Temps d'assecat

-

Rendiment

Per adhesius de dos components:
-

Proporció de la mescla

-

Temps d'inducció de la mescla

-

Vida de la mescla

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I
i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
-

Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2

-

Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
-

Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de
PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732.

-

Color

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

-

Densitat

Resistència a la tracció:

-

Viscositat

-

Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

-

Contingut sòlid

-

Qualitat dur: > 600 N/mm2

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.

Toleràncies:

Temperatura d'emmagatzematge:

-

-

Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la
data de fabricació.

Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

-

Identificació del fabricant o nom comercial

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Identificació del producte

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Diàmetre i llargària dels rotlles

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

B0 - MATERIALS BÀSICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A - FERRETERIA

FILFERRO D'ACER:

B0A1 - FILFERROS

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

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

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.

-

Filferro d'acer

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

-

Filferro d'acer galvanitzat

FILFERRO PLASTIFICAT:

-

Filferro d'acer plastificat

-

Filferro recuit

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0A3 - CLAUS

B0B3 -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:

S'han considerat els elements següents:

S'han considerat els elements següents:

-

Gafes de pala i punta

-

-

Claus d'impacte

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Claus d'acer

-

Claus de coure

-

Claus d'acer galvanitzat

-

Tatxes d'acer

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

MALLES ELECTROSOLDADES

Malla electrosoldada

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per
a unir els bastiments amb les parets.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
-

Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

-

Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

-

Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

Toleràncies dels claus i tatxes:
-

Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNEEN 10080.

-

Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

-

Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

-

Aptitud al doblegat:

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

-

Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures

-

Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

CLAUS I TATXES:

-

Tensió d'adherència:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

-

D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

-

8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

-

D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

-

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

-

Tensió de última d'adherència:
-

D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

-

8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

-

D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

Composició química (% en massa):
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+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)
-

Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)

Ceq = Carboni equivalent

-

Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.

-

Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

-

Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

-

Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
-

Toleràncies:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

Característiques mecàniques:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

B 500 T

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Allargament al trencament: >= 8%

-

Relació f/fy: >= 1,03

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

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els
seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació
industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta
marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha
de contenir la informació següent:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:

-

Identificació del subministrador

-

Descripció de la forma

-

Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)

-

Referència a la norma EN

-

Número de sèrie del full de subministrament

Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs

-

Nom de la fàbrica

-

Data d'entrega i nom del peticionari

Classes tècniques dels acers

-

Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin
barres o filferros.

-

Diàmetres subministrats

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

-

Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080

-

Forma de subministrament: barra o rotlle

-

Identificació i lloc de subministrament

-

Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080

-

Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura

-

-

Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An

-

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un
dels elements aparellats, en malles dobles)

-

Diàmetres relatius dels elements:

-

-

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:

Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
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-

Data d'emissió del certificat

-

Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

-

-

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada:

Certificat de l'assaig de doblegat simple

-

%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03

-

Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

-

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03

-

Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD

-

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008

-

Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga

-

%Sassaig = %Scertificat: ±0,008

-

%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002

-

Marca comercial de l'acer

-

-

Forma de subministrament: barra o rotlles

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:

-

Comprovació de la secció equivalent

-

Comprovació de les característiques geomètriques

-

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

-

Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament
de ruptura

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
-

Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos

-

Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent

-

Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
-

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º
de la norma EHE-08.

-

Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el
compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.

-

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

-

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

-

Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per
a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant:

-

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

-

La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08

-

-

La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d'acer subministrat:

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització
de les comprovacions experimentals.

-

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

-

-

Subministrament < 300 t:

-

Pes del lot <= 30 t

-

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:

-

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

-

Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

-

Comprovació de la secció equivalent

-

Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

-

Comprovació de les característiques geomètriques

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

-

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

-

-

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i
l'allargament sota càrrega màxima.

Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
-

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre
una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.

-

Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans.
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta.

Subministrament >= 300 t:
-

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat,
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant
com a mínim 5 assaigs.

-

Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

-

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un
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-

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.

-

Planxa nervada d'acer prelacat

-

Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

-

Planxa grecada d'acer galvanitzat

-

Planxa grecada d'acer prelacat

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els
diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
l'EHE-08.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha
de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i
si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les
deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.

-

Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

-

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.

-

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT
o el triat per la DF.
Tipus d'acer: S235JR

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Toleràncies:

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

-

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Llargària de la planxa: + 3%, - 0%

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos,
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.

-

Gruix de la planxa:

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot.
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.

-

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà
el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà
a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art.
32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas
contrari, es rebutjarà tota la remesa.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH - PLANXES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial,
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat
prelacat a les dues cares, si es el cas.

Amplària de muntatge
-

Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm

-

Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm

-

Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm

-

Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm

Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i
acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
-

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra,
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:

S'han considerat els tipus de planxa següents:

-

Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.

-

-

Característiques del recobriment, segons UNE 36-130

Planxa nervada d'acer galvanitzat
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-

-

Característiques mecàniques:

-

En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

-

Resistència a la tracció

-

En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

-

Allargament mínim

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

-

Duresa Brinell

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Característiques geomètriques:

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

-

Gruix

Toleràncies:

-

Llargària

-

Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

-

Amplària

-

Amplària nominal: ± 2 mm

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Fletxa: ± 5 mm/m

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.

-

Torsió: ± 2°

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

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

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
-

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

-

Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
-

En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

-

En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 - PUNTALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
-

Puntal rodó de fusta

-

Puntal metàl·lic telescòpic

PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
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Coeficient d'elasticitat:

S'han considerat els tipus següents:

-

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

-

Tauler de fusta

-

Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

-

Tauler aglomerat de fusta

Duresa (UNE 56-534): <= 4

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

-

En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

-

En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

Toleràncies:

-

En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

-

Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

-

En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

-

Amplària nominal: ± 2 mm

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

-

Gruix: ± 0,3 mm

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

-

Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

-

Angles: ± 1°

Toleràncies:

TAULERS DE FUSTA:

-

Diàmetre: ± 2 mm

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

-

Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

-

Fletxa: ± 5 mm/m

PUNTAL METÀL·LIC:

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si
cal.

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

Coeficient d'elasticitat:

+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 - TAULERS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en
calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
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- Gruix: <= 3%

B0 - MATERIALS BÀSICS

- Llargària: <= 0,3%

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

- Absorció d'aigua: <= 6%

B0DC - ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Resistència a l'arrencada de cargols:

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles.

- A la cara: >= 1,40 kN

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Al cantell: >= 1,15 kN

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els adequats per a
garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions més desfavorables, sense
deformacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 - PLAFONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar
deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva
posició.

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats
pels usos previstos.
Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat del
sistema una vegada muntat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per fustes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de
treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de
pasta pels junts.

-

Tensors per a encofrats de fusta

-

Grapes per a encofrats metàl·lics

Toleràncies:

-

Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics

-

-

Desencofrants

-

Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

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

-

Bastides metàl·liques

-

Elements auxiliars per a plafons metàl·lics

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
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Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

FLEIX:

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Ha de ser de secció constant i uniforme.

B0 - MATERIALS BÀSICS

Amplària: >= 10 mm

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

Gruix: >= 0,7 mm

B0F1 -

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

S'han considerat els tipus següents:

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

En funció de la densitat aparent:

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni
impedir l'aplicació de revestiments.

-

Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

-

Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més
gran de 1000 kg/m3

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

MAONS CERÀMICS

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i
no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

-

Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

-

Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

En funció del volum i disposició de forats:

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.

-

Peces massisses

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

-

Peces calades

-

Peces alleugerides

-

Peces foradades

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva
posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
-

Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària

-

Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un
color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg,
ample i alt.
Volum de forats:

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

-

Massís: <= 25%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Calat: <= 45%

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

-

Alleugerit: <= 55%

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

-

Foradat: <= 70%

DESENCOFRANT:

Volum de cada forat: <= 12,5%
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Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

-

Massís: >= 37,5%

-

-

Calat: >= 30%

PECES HD:

-

Alleugerit: >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

Característiques essencials:

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

-

-

Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de categoria I o II

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
-

Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

-

Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

-

Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

-

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació
de la seva categoria

Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició

-

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

-

-

Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
-

Peces amb <= 1,0%: A1

-

Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
-

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
-

Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de
la categoria

-

Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

-

Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

-

Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

-

Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la categoria.
-

D1: <= 10%

-

D2: <= 5%

-

Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
-

Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

-

Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
-

Cara vista (UNE-EN 771-1)

-

Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries:
-

Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat
4.1 del DB HS 1:

-

Característiques essencials:
-

Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

Durabilitat (resistència gel/desgel)

-

Absorció d'aigua per capil·laritat

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

-

Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

-

-

Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
-

-

Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
-

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
-

Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
-

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
-

s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)

-

Rc: Valor mig de les resistències de les provetes

-

Rci: Valor de resistència de cada proveta

-

n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides.
-

En element estructural incloure la verificació:
-

Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.

-

Marca del fabricant i lloc d'origen

-

Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

-

Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES

-

Referència a la norma EN 771-1

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

-

Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.

B1Z6 -

-

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
OPERACIONS DE CONTROL:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN
771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que
doni garanties.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
-

Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

-

Planor: ± 1 mm/m

-

Angles: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

-

Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)

B7B - GEOTÈXTILS

-

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)

B7B1 -

-

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)

GEOTÈXTILS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Característiques complementàries:

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.

-

Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)

S'han considerat els materials següents:

-

Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels

-

Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament

-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge

-

Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament
mitjançant punxonament

-

Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)

-

Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat

-

Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)

-

Feltre teixit de fibres de polipropilè

-

Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)

-

Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

-

Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries

-

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge

-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:

La funció principal del geotèxtil pot ser:

Funció: Filtració (F).

-

F: Filtració

-

-

S: Separació

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

R: Reforç

-

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

-

D: Drenatge

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

-

P: Protecció

-

STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.

-

Característiques essencials:

Característiques complementàries:
-

-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.

-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.

-

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

-

Característiques essencials:

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de
24 h des de la seva col·locació.

-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:

-

Característiques complementàries:
-

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)

-

Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

-

UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S

-

UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S

-

UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S

-

-

UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D

Funció: Filtració i Separació (F+S):

-

UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S,
R+S, F+R, F+R+S

-

Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
-

Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres

Característiques essencials:
-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

-

UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

-

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

-

UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

-

UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):

-

UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P

-

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
-

Característiques essencials:

Característiques essencials:
-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments
de terres i fonaments

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja
i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Funció: Drenatge (D):

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Característiques essencials:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)

Característiques complementàries:
-

Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)

Funció: Filtració i drenatge (F+D):
-

Característiques essencials:
-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)

-

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
-

Característiques essencials:
-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

-

Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)

-

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

-

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Funció: Protecció (P):
-

-

Característiques essencials:
-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

-

Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
-

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)

Funció: Reforç i Protecció (R+P):
-

Característiques essencials:

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

-

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,

-

Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,

Funció relaxació de tensions (STR):

- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,

-

Característiques essencials:

- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,

-

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,

-

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,

-

Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)

- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions
addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
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- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,

B7Z2 -

- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Productes per a canals de Funcio: Separació,

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució
aquosa, amb un agent emulsionant.

- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

EMULSIONS BITUMINOSES

S'han considerat els tipus següents:

Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:

-

EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega

-

Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora

-

EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega

-

Dates de subministrament i de fabricació

-

EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic

-

Quantitat que es subministra

-

ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

-

Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Nom i adreça del comprador i del destí

-

Referència de la comanda

-

Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la
documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN
sota les que s'hagi fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin
com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

-

Nom del fabricant o marca comercial

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.

-

Identificació del producte

No ha de ser inflamable.

-

Massa nominal en kg

Característiques del residu sec:

-

Dimensions

-

-

Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:

-

Tipus de polímer principal

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

-

Classificació del producte segons ISO 10318

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

OPERACIONS DE CONTROL:

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.

Assaig sobre el residu de destil·lació:

Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
-

Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

Característiques del residu sec:
-

Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de
bombolles.

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous
assajos o rebuig del lot).

-

Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):
d'adhesivitat.

-

Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:

No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua
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Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%

-

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides
en el plec.

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
-

Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3

Residu per destil·lació (NLT 139).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions
establertes en el plec.

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%

B96 - MATERIALS PER A VORADES

Enduriment: 24h

B961 -

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a
les que delimita.

-

Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de
bombolles.

S'han considerat les vorades dels materials següents:
-

Pedra granítica

-

Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):
d'adhesivitat.

-

Pedra de marès

-

Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació
corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

S'han considerat les formes següents:
-

Recte

-

Corba

-

Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat
superior; la inferior ha d'anar desbastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i
UNE-EN 12372/AC

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones
asfálticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia
de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es
garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
-

Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:

-

Amplària:

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm

-

Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.

-

Entre dues cares texturades: ± 3 mm

-

Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.

-

Alçària Classe 1 (marcat H1):
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
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-

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

Alçària Classe 2 (marcat H2):
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

-

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:

-

Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:

-

Classe 1 (marcat D1):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Tallat: ± 5 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Tall en brut: ± 15 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Texturat: ± 5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Classe 2 (marcat D2):
-

Tallat: ± 2 mm

-

Tall en brut: ± 15 mm

-

Texturat: ± 5 mm

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

-

Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

-

Tall en brut:

B96 - MATERIALS PER A VORADES

-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm

B962 -

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm

-

Deformació de la cara superior: ± 10 mm

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a
les que delimita.

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

-

Texturat:
-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm

-

Deformació de la cara superior: ± 5 mm

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

S'han considerat les vorades dels materials següents:
-

Pedra granítica

-

Pedra de marès

S'han considerat les formes següents:
-

Recte

-

Corba

-

Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del
2% del valor declarat

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.

-

Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.

-

Tall en brut: + 10 mm, -15 mm

-

Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat
superior; la inferior ha d'anar desbastada.

-

Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm

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

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i
UNE-EN 12372/AC

-

El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755

-

El nom comercial de la pedra

-

El nom i la direcció del proveïdor

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.

-

El nom i la localització de la pedrera

-

Referència a la norma UNE-EN 1343

-

Els valors declarats o les classes de marcat

-

Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.

Toleràncies:
-

Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:

-

Amplària:
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
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-

-

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm

-

El nom i la localització de la pedrera

-

Entre dues cares texturades: ± 3 mm

-

Referència a la norma UNE-EN 1343

Alçària Classe 1 (marcat H1):

-

Els valors declarats o les classes de marcat

-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm

-

Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm

-

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Alçària Classe 2 (marcat H2):
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:

-

Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:

-

Classe 1 (marcat D1):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Tallat: ± 5 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Tall en brut: ± 15 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Texturat: ± 5 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Classe 2 (marcat D2):
-

Tallat: ± 2 mm

-

Tall en brut: ± 15 mm

-

Texturat: ± 5 mm

-

Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:

-

Tall en brut:

-

-

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm

B96 - MATERIALS PER A VORADES

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm

B965 -

-

Deformació de la cara superior: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

Texturat:
-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm

-

Deformació de la cara superior: ± 5 mm

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del
2% del valor declarat

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

S'han considerat els tipus següents:
-

Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

-

Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa
superficial

S'han considerat les formes següents:
-

Recta

-

Corba

-

Recta amb rigola
Per a guals

-

Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:

-

-

Tall en brut: + 10 mm, -15 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

-

Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

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

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

-

El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

-

El nom comercial de la pedra

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

-

El nom i la direcció del proveïdor

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
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La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.

-

Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
-

Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua

-

Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua

-

Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaçdesglaç; cap valor unitari > 1,5

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
-

Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica

-

Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

-

Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

Classes en funció de la resistència a flexió:
-

Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

-

Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

-

Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
-

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10
mm

-

Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

-

-

Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm

-

Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm

Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm

-

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm

-

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm

-

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Data de producció

-

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.

-

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

-

A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

-

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

-

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

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

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal
de realitzar els següents assaigs:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Resistència a flexió (UNE-EN 1340)

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús

-

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la
resistència a la flexió

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

-

Identificació del producte

-

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no
compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces
cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a
l'especifica't.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 -

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

B96 - MATERIALS PER A VORADES

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i
la cara plana.

B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
-

Vorades de planxa d'acer galvanitzat

-

Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
-

Cara a tracció: >= 5 N/mm2

-

Dors a tracció: >= 4 N/mm2

Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
-

Dimensions: ± 1 mm

-

Gruix: ± 3 mm

-

Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm

Toleràncies:

-

Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm

-

Llargària de les peces:

-

Balcaments: ± 0,5 mm

-

Fins a 1000 mm: ± 2 mm

-

Planor: ± 0,4 mm

-

De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm

Subministrament: Embalades en palets.

-

De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

-

De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

A partir de 25001 mm: ± 10 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.

PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en
obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
-

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.

-

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)

Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
-

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

Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
-

Absorció d'aigua

-

Gelabilitat

-

Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista

-

Resistència al xoc

Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
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-

Resistència a flexió

-

Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:

-

Estructura

-

Amplària:

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

-

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no
compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces
cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a
l'especifica't.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 3 mm

Alçària Classe 1 (marcat H1):
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

Alçària Classe 2 (marcat H2):
-

Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm

-

Entre dues cares texturades: ± 10 mm

-

Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:

-

Classe 1 (marcat D1):

-

-

Tallat: ± 5 mm

-

Tall en brut: ± 15 mm

-

Texturat: ± 5 mm

Classe 2 (marcat D2):

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS

-

Tallat: ± 2 mm

B981 -

-

Tall en brut: ± 15 mm

-

Texturat: ± 5 mm

PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a
les que delimita.

-

Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:

-

Tall en brut:

S'han considerat les vorades dels materials següents:

-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm

-

Pedra granítica

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm

-

Pedra de marès

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm

S'han considerat les formes següents:

-

Deformació de la cara superior: ± 10 mm

-

Recte

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

-

Corba

-

Peces especials per a guals

-

Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.

-

Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.

-

Deformació de la cara superior: ± 5 mm

-

Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm

-

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat
superior; la inferior ha d'anar desbastada.

Texturat:

-

Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del
2% del valor declarat

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm

-

Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

-

Tall en brut: + 10 mm, -15 mm

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i
UNE-EN 12372/AC

-

Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm

-

Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.

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

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm

Toleràncies:

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:
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-

El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

-

El nom comercial de la pedra

-

El nom i la direcció del proveïdor

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

-

El nom i la localització de la pedrera

Toleràncies:

-

Referència a la norma UNE-EN 1343

-

-

Els valors declarats o les classes de marcat

-

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.

-

Classe 2 (marcat P):

-

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

-

- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

-

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
-

Classe 1 (marcat N): ± 3 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

-

Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm

-

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):

B9E1 -

-

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
PANOTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
-

S'han considerat les peces següents:

Classe 1 (marcat J):
-

Llargària <= 850 mm: 5 mm

-

Llargària > 850 mm: 8 mm

Classe 2 (marcat K):

-

Panot gris per a voreres

-

Llargària <= 850 mm: 3 mm

-

Panot de color amb tacs per a pas de vianants

-

Llargària > 850 mm: 6 mm

-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Classe 3 (marcat L):

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

-

Llargària <= 850 mm: 2 mm

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

-

Llargària > 850 mm: 4 mm

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

-

Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
-

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

-

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

-

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 1,5 mm

-

Concavitat màxima: 1 mm

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 2 mm

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 2,5 mm

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
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-

Convexitat màxima: 4 mm

-

Concavitat màxima: 2,5 mm

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Resistència al trencament

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

-

Resistència al patinat/lliscament

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

-

Durabilitat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Reacció al foc

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Resistència a la ruptura

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Resistència al patinat/lliscament

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

-

Durabilitat

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

-

Conductivitat tèrmica (si procedeix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

Els productes destinats a ús en cobertes:
-

Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:
-

-

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
-

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.

-

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)

Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
-

Sobre 3 mostres de 3 peces:
-

Absorció d'aigua

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

-

Gelabilitat

-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista

-

Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data

-

Resistència al xoc

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

-

-

Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna

Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats
pel fabricant:

-

Resistència a flexió

-

Estructura

-

Dimensions nominals

-

Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)

-

Resistència climàtica

-

Resistència a flexió

-

Resistència al desgast per abrasió

-

Resistència al lliscament/patinatge

-

Càrrega de trencament

-

Comportament davant el foc

-

Referència a la norma UNE-EN 1339

-

Identificació del producte

-

Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
-

Nom o marca identificativa del fabricant

-

Direcció registrada del fabricant

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Referència a la norma EN 1339

-

El tipus de producte i l'ús o usos previstos

-

Informació sobre les característiques/mandats a declarar

-

Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de
la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat
de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si
ambdues resulten conformes a l'especificat.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

-

Llargària <= 850 mm: 5 mm

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

-

Llargària > 850 mm: 8 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Classe 2 (marcat K):

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

-

Llargària <= 850 mm: 3 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Llargària > 850 mm: 6 mm

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

-

Classe 3 (marcat L):

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

-

Llargària <= 850 mm: 2 mm

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

-

Llargària > 850 mm: 4 mm

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

-

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
-

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 1,5 mm

-

Concavitat màxima: 1 mm

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

-

Convexitat màxima: 2 mm

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

-

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

-

Convexitat màxima: 2,5 mm

RAJOLES:

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

Llargària: <= 1 m

-

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

-

Convexitat màxima: 4 mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

-

Concavitat màxima: 2,5 mm

Toleràncies:
-

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Classe 2 (marcat P):

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

Toleràncies:

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

-

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
-

Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm

-

Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm

-

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

-

Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

-

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm

-

-

LLAMBORDINS:

-

-

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació del gruix respecte del gruix nominal:

Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:

Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
-

Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm

-

Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm

-

Classe 1 (marcat N): ± 3 mm

-

Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

-

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm

Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

-

Classe 1 (marcat J): 5 mm

-

Classe 2 (marcat K): 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

-

Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm

-

Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
-

Classe 1 (marcat J):

-

Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 1,5 mm
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-

Concavitat màxima: 1 mm

-

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
-

Convexitat màxima: 2 mm

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
-

Nom o marca identificativa del fabricant

-

Direcció registrada del fabricant

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Referència a la norma:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
RAJOLES:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data

-

Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNEEN 1338 per als llambordins:

-

EN 1338 per als llambordins

-

El tipus de producte i lluc a que es destina

-

Informació sobre les característiques/mandats a declarar

-

Resistència al trencament

-

Resistència al patinat/lliscament

-

Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),

EN 1339 per a les lloses

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

-

-

Reacció al foc

-

Resistència a la ruptura

-

Resistència al patinat/lliscament

-

Durabilitat

-

Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes:
-

Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el
pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la
d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
-

Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.

-

Dimensions nominals

-

Resistència climàtica

-

Resistència a flexió

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.

-

Resistència al desgast per abrasió

Requisits dels materials constitutius:

-

Resistència al lliscament/patinatge

-

-

Càrrega de trencament

-

B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591

-

Comportament davant del foc

-

PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023

-

Conductivitat tèrmica

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:

-

Betum de grau alt segons UNE-EN 13924

-

Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins

-

BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú

-

Identificació del producte

-

PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
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-

Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN
13043, en funció de l'ús previst

-

Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm,
31,5 mm

-

La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada

-

-

En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.

Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
16 mm, 20 mm, 31,5 mm

-

La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

-

Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN
13108-1

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
-

-

Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats
de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior
al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les
taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.

Característiques generals de la mescla:
-

Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació
del 0,1%

-

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim
i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.

-

-

El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels
granulats fins

Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

-

Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

-

Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat
en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

-

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:

Característiques de la mescla amb especificació empírica:

-

Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius

-

Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:

-

Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals

-

Capes de rodadura: <= 10% en massa

-

Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
-

AC: Formigó asfàltic

-

Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

-

D: Granulometria màxima del granulat

-

-

surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja

Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a
la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

-

lligant: designació del lligant utilitzat

-

Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu

-

granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)

-

Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de
complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.

-

MAM:si la mescla es de mòdul alt

-

Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.

Requisits dels materials constitutius:
-

En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.

-

En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

-

En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
-

Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:

-

Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.

-

Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
-

Contingut de lligant: >=3%
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-

Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i
mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

-

Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació
del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la
taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
-

Identificació del fabricant i de la planta de mescla

-

Codi d'identificació de la mescla

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:

-

Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el
10% de la massa total de la mescla.

-

Detalls de tots els additius

-

Mescles continues

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

-

Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la
deformació per a 1 milió de cicles)

-

Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a
ús en aeroports

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
-

Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base

-

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base

-

Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

-

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

-

El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica

-

Referència a la norma europea EN

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b
del PG 3 segons correspongui.

-

Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

-

Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada
per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en
la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E,
F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E,
F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió
publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B,
C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés
de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*.
* Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de
producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en
els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US
EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
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Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.

Toleràncies:

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

-

Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2

-

Pes específic (MELC 12.72): ± 3

-

MESCLES CONTINUES:

-

Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos

-

La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

-

Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos

-

Consistència (UNE 48076): ± 10 U.K.

-

Contingut en lligant (UNE 48238): ± 2%

-

Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178): ± 1%

-

Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1): ± 2%

-

Poder de cubrició (UNE 48081): <= 0,01

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als
articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Temps d'assecatge:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Sense pols: 30 min

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.

-

Sec: 2 h

Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials

-

Dur: 5 dies

S'han considerat les pintures següents:

-

Repintat: >= 8 h

-

Pintura reflectora

Dissolvents utilitzables: universal/toluol

-

Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú

Rendiment: 2,5 m2/kg

PINTURA REFLECTORA:

Toleràncies:

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103.

-

Pes específic: ± 1 kN/m3

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.

-

Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.

-

Rendiment: ± 0,5 m2/kg

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).

Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les
marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu
conductor.

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats
en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo

MICROESFERES DE VIDRE:

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+

* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
-

Diametre < 1 mm: < 20%

-

Diametre >= 1 mm: < 30%

Índex de refracció (MELC 12.31):
-

Classe A: >= 1,5

-

Classe B: >= 1,7

-

Classe C: >= 1,9
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Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial

-

La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat

Resistència als àcids: Sense alteració superficial

-

Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:

Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial

-

Índex de refracció

Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial

-

Granulometria

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

-

Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)

-

En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

PINTURA:

Els punts de control més destacables són els següents:

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.

-

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol.
No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.

-

En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.

-

Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats
dels assaigs següents:

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)

PINTURA:

-

Consistència (MELC 12.74)

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.

-

Punt de reblaniment (UNE 135222)

-

Temps d'assecatge (MELC 12.71)

-

Estabilitat al calor (UNE 135222)

-

Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)

MICROESFERES DE VIDRE:
* 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)

-

Resistència al flux (UNE 135222)

-

Estabilitat (UNE 48083)

-

Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

-

Flexibilitat (MELC 12.93)

-

Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)

GRANULAT ANTILLISCANT:

-

Contingut de lligant (UNE 48238)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

-

Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:

-

Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

* 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.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis
(UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent
informació:

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
-

En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides en les especificacions.

-

Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada

-

-

Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte

-

Número del certificat de conformitat CE

-

El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)

En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.

-

Descripció del producte

-

-

El número de lot i massa neta

Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats
dels assaigs següents:
-

Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
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-

Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.

-

Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)

-

Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la
bona visibilitat i comprensió.

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol.

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en
posició vertical.

-

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els
següents criteris:

LLUMS:

-

Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.

-

Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.

-

Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu
recanvi.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
-

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es realitzarà amb els
següents criteris:
-

Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i
al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es
repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos
resultats són satisfactoris.

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en
funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el
suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la
senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC -

ABALISAMENT

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

La distància entre plaques ha de ser regular.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que
siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que
aquestes puguin provocar.

TANCA MOBIL METAL.LICA

S'han considerat els elements següents:

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

-

Con de plàstic reflector

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte.

-

Tetrapode de plàstic reflector

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

-

Piqueta de jalonament amb peça reflectora

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.

-

Cinta d'abalisament reflectora o no

-

Garlanda reflectora

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.

-

Garlanda lluminosa

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2

-

Llum amb làmpada intermitent o llampegant

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

-

Tanca metàl·lica, móbil

Puresa del zinc: >= 98,5%

-

Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast

Toleràncies:

-

Fita

-

Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

-

Planor: ± 1 mm/m

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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-

Angles: ± 1 mm

La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.

BARRERA DE PVC:

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la
barrera i la seva col·locació en posició vertical.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma
UNE-EN 12899-1.

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.

-

P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).

LLUMS:

-

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.

E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).

-

SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la
superfície de la senyal front a la corrosió).

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
TANCA MOBIL METAL.LICA

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del
'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75
MOD 11-OM.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

No s'admetrà la utilització de les classes següents:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Pressió de vent: Classe WL2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Pressió deguda a la neu: Classe DSL0

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.

-

Carregues puntuals: Classe PL0

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia
de peligro y balizamiento.

-

Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4

-

Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM1 - SENYALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades
per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
-

-

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de
seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser
conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància,
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNEEN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de
señales verticales de circulación' publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament
varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripció.

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial

S'han considerat els materials següents:

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació
correctes, com ara bonys, etc.

-

Alumini anoditzat.

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE
135331

-

Acer galvanitzat

Brillantor especular a 60°C: > 50%

S'han considerat els acabats següents:

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra

-

Amb pintura no reflectora

Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

-

Amb làmina retrorreflectant.

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.

-

A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
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Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
-

No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

-

Nom i adreça de la empresa subministradora

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

-

Data de subministrament

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

-

Identificació de la fàbrica que ha produït el material

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Identificació del vehicle que el transporta

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.

-

Quantitat subministrada i designació de la marca comercial

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el
terra.

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca,
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació
que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la
retrorreflexió del material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.

OPERACIONS DE CONTROL:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es
repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos
resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el
producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un
codi d'identificació.

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se
revers de forma clara i duradora amb la següent informació:

-

Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals

-

Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves

-

Reixa practicable o fixa

-

Símbol del marcatge CE

-

Número de identificació del organisme de certificació

-

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant

-

Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat

-

Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si
procedeix

-

Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007

-

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst

-

Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a
ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
-

Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal

-

Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal

-

Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de
làmpades si fos el cas

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES

S'han considerat els elements següents:

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
-

Fosa gris

-

Fosa dúctil

-

Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles,
s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
-

Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

-

Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

-

Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
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-

Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.

-

Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls,
etc.).

-

Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Dimensions dels forats de ventilació:
-

Ranures:
-

Llargària: <= 170 mm

-

Amplària:

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

-

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.

Classes A 15 a B 125: 18-25 mm

-

Classes C 250 a F 900: 18-32 mm

Forats:
-

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherència satisfactoria.

-

Diàmetre:
-

Classes A 15 a B 125: 18-38 mm

-

Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

-

Amb un dispositiu de tanca

REIXA:

-

Amb suficient massa superficial

-

Amb una característica específica en el diseny

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i
7.9.2 de l'UNE-EN 124.
BASTIMENT:

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.

Ha de ser pla i ben escairat.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el
bastiment és rectangular i tres si és circular.

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com
a mínim de 100 mm.

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D
400 poden tenir una superfície cóncava.

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Toleràncies:
-

Alçària del bastiment: ± 1,5 mm

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de
complir les especificacions següents:

-

Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària

-

Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària

-

Un o dos elements:

-

Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm

-

Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

-

Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

Tres o més elements:

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix
material.

-

Franquícia del conjunt: <= 15 mm

Separació entre traves: <= 100 cm

-

Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm

-

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Alçària del passamà de travada: 60 mm

Toleràncies:

REIXA FIXA:

-

Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm

-

Dimensions: ± 1 mm

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el
bastiment és rectangular i tres si és circular.

-

Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
-

Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

-

Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:

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

Gruix: >= 2,75 mm

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

Gruix i massa del galvanitzat:
-

Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2

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

-

Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

ELEMENTS DE FOSA:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
-

El codi de la norma UNE EN 124

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

-

La classe segons la norma UNE EN 124

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.).

-

El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

-

Referència, marca o certificació si en tè

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

-

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

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

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
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El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni
taques.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.

Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2

S'han considerat els tipus següents:

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió

BASTIMENT:

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha
d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que
rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
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- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C

- ¿U¿ codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema
de canalització enterrada.

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C

Característiques mecàniques:

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1

- Allargament al trencament: >= 80%

Característiques físiques:

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727

- Opacitat: 0,2%

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord
amb assaig UNE-EN 580.

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures,
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense
augment.

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.

- Diàmetre exterior:

La paret del tub ha de ser opac.

Toleràncies:

- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1

- Diàmetre exterior:

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.

- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub.
d'acord amb UNE-EN 1401-1.

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.

Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord
amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures,
cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense
augment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ

- ¿D¿ codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
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TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i
sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- 5 mesures de longitud (1tub)

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o
defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:

- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630

- Número normativa (UNE-EN 1456-1)

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

- Nom i/o marca comercial

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

- Pressió nominal

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el
fabricant produeix en diferents ciutats).

Control estructural i físic:

- Número de la línia d'extrusió

- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat.
Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin
correctes.

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de
forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.

Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin
correctes.

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial

BD -

MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

- Dimensió nominal

BD7 -

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

- Gruix mínim de la paret o SDR

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

- Material (PVC-U)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Rigidesa anular nominal

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

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el
fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra,
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres
defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)

-

Designació comercial

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)

-

Referència del material (PE 50A)

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)

-

Diàmetre nominal en mm

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)

-

Gruix nominal en mm

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)

-

Pressió nominal en MPa

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)

-

Any de fabricació

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)

-

UNE 53365

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

Material constitutiu:
-

Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
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-

Negre de carboni amb les característiques següents:

BDD -

-

Densitat: 1500- 2000 kg/m3

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

-

Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de
l'UNE 53365.

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial,
descrits a l'UNE 53365.

S'han considerat els elements següents:

Diàmetre i gruix de la paret:

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+

-

Fosa gris

-

Fosa dúctil

-

Acer

-

Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles,
s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
-

Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

-

Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

-

Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera

-

Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.

-

Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls,
etc.).

Toleràncies:

-

Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

-

Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.

-

Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

-

Tubs rectes: <= 0,02 DN mm

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

-

Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherència satisfactoria.

-

-

Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
-

Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm

-

Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm

Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
-

Amb un dispositiu de tanca

-

Amb suficient massa superficial

-

Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
apertura.

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

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com
a mínim de 100 mm.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D
400 poden tenir una superfície cóncava.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
Complements per a pou de registre:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

-

Graó d'acer galvanitzat

-

A 15: >= 2 mm

-

Graó de fosa

-

B 125: >= 3 mm

-

Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de
registre

-

C 250: >= 5 mm

-

D 400: >= 6 mm

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de
complir les especificacions següents:

-

E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

-

-

-

Un o dos elements:
-

Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

-

Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

Tres o més elements:
-

Franquícia del conjunt: <= 15 mm

-

Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
-

Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

-

Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Toleràncies:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

-

Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm

-

Dimensions: ± 1 mm

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.).

-

Guerxament: ± 2 mm

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.

-

Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

-

Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Dimensions dels forats de ventilació:

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

-

Ranures:

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

-

Llargària: <= 170 mm

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

-

Amplària:

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

-

Classes A 15 a B 125: 18-25 mm

Contingut de sofre: <= 0,14%

-

Classes C 250 a F 900: 18-32 mm

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:

-

Forats:

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.

-

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.

Diàmetre:
-

Classes A 15 a B 125: 18-38 mm

-

Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
-

Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3

-

Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2

-

Gruix (UNE 37-501): 85 micres
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-

Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

-

Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments

-

Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments

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

Toleràncies:

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:

-

Dimensions: ± 2 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Guerxament: ± 1 mm

GRAÓ DE FOSA:

-

Diàmetre del rodó: - 5%

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

GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
-

Dimensions: ± 2 mm

-

Guerxament: ± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i
una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de
registre i el tub.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
-

El codi de la norma UNE EN 124

-

La classe segons la norma UNE EN 124

-

El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

-

Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.

-

Comprovació del marcatge CE en cada entrega.

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.

-

Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.

-

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)

No ha de tenir porus.

-

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO
1461)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiències, fins al 100% del subministrament.

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

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

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

Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <=
1,5 m.

BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

BFB -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BFB2 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

DEFINICIÓ:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió.

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres
defectes.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Referència del material, PE 32

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Diàmetre nominal

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:

- Gruix nominal

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555

- UNE 53-131

- Nom o marca del fabricant

- Identificació del fabricant

- Per a tubs dn<=32 mm

- Any de fabricació

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm

- Pressió nominal

Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat baixa + negre de fum

- Diàmetre exterior nominal, dn

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

- SDR

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:

- Grau de tolerància

- 0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

- Material i designació

- 20°C < T <= 25°C: 0,75 x Pn

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte

- 25°C < T <= 30°C: 0,56 x Pn

- Referència al fluid intern que transporta el tub

- 30°C < T <= 35°C: 0,44 x Pn

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

- 35°C < T <= 40°C: 0,36 x Pn

OPERACIONS DE CONTROL:

T = Temperatura d'utilització

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Pn = Pressió nominal

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)

- Control de la documentació tècnica subministrada.

Resistència a la tracció: >= 10 MPa

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.

Allargament al trencament: >= 350%
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Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

Temperatura de treball: <= 40°C

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llargària: Rotlles <= 100 m

UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo

Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova ¦
¦
tub (bar)
¦
a 20°C (mm)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
4
¦
10,5
¦
¦
6
¦
19
¦
¦
10
¦
30
¦
+-------------------------------------+

Gruix de la paret i pes:
+----------------------------------------------------------+
¦
¦
PN 4 bar
¦
PN 6 bar
¦
PN 10 bar
¦
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦
¦ DN ¦ Gruix ¦ Pes
¦ Gruix ¦ Pes
¦ Gruix ¦ Pes
¦
¦ (mm) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦
¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦
¦ 16 ¦
¦
¦
2,0 ¦ 0,15 ¦
2,2 ¦ 0,2
¦
¦ 20 ¦
¦
¦
2,0 ¦ 0,2 ¦
2,8 ¦ 0,3
¦
¦ 25 ¦
2,0 ¦ 0,25 ¦
2,3 ¦ 0,2 ¦
3,5 ¦ 0,4
¦
¦ 32 ¦
2,0 ¦ 0,3 ¦
2,9 ¦ 0,4 ¦
4,4 ¦ 0,7
¦
¦ 40 ¦
2,4 ¦ 0,5 ¦
3,7 ¦ 0,7 ¦
5,5 ¦ 1,1
¦
¦ 50 ¦
3,0 ¦ 0,7 ¦
4,6 ¦ 1,0 ¦
6,9 ¦ 1,5
¦
¦ 63 ¦
3,8 ¦ 1,0 ¦
5,8 ¦ 1,4 ¦
8,6 ¦ 2,1
¦
+----------------------------------------------------------+

Toleràncies:
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
+---------------------------------------------+
¦
DN
¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta
¦
¦ (mm) ¦
màxima
¦-----------------------¦
¦
¦ DN (mm)
¦
Tub
¦
Tub
¦
¦
¦
¦ recte ¦ enrotllat ¦
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦
¦
16
¦
+ 0,3
¦ ± 0,4 ¦
± 1,0
¦
¦
20
¦
+ 0,3
¦ ± 0,4 ¦
± 1,2
¦
¦
25
¦
+ 0,3
¦ ± 0,5 ¦
± 1,5
¦
¦
32
¦
+ 0,3
¦ ± 0,7 ¦
± 2,0
¦
¦
40
¦
+ 0,4
¦ ± 0,8 ¦
± 2,4
¦
¦
50
¦
+ 0,5
¦ ± 1,0 ¦
± 3,0
¦
¦
63
¦
+ 0,6
¦ ± 1,3 ¦
± 3,8
¦
+---------------------------------------------+

- Gruix de la paret:
+------------------------------------+
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima ¦
¦
e (mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------¦--------------------¦
¦
2,0
¦
+ 0,4
¦
¦ 2,2 - 3,0
¦
+ 0,5
¦
¦ 3,5 - 3,8
¦
+ 0,6
¦
¦ 4,4 - 4,6
¦
+ 0,7
¦
¦ 5,5 - 5,8
¦
+ 0,8
¦
¦
6,9
¦
+ 0,9
¦
¦
8,6
¦
+ 1,1
¦
+------------------------------------+

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <=
1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.
BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY -

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYB -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- El marcatge ha de ser llegible

- Material

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

- Tipus

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

- Diàmetres

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del
projecte.

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

- Control de la documentació tècnica subministrada

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1

BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

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

Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I
ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal·ladors o usuaris.

- Comprovació dimensional (3 mostres).

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1):

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.

- Resistència a compressió

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

- Impacte

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Assaig de corbat

Subministrament: En rotlles.

- Resistència a la propagació de la flama

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

- Resistència al calor

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Grau de protecció

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Resistència a l'atac químic

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-24, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques.
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Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

BH -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM1 - COLUMNES
BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m
d'alçària.

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv,
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser
adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210

-

Material

- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219

-

Tipus

- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

-

Diàmetre o d'altres dimensions

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1
m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de
flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m) ¦ 2,5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:

-

Material

-

Tipus

- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm

-

Diàmetre o d'altres dimensions

- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6%

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Secció transversal:

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars):
mesurada

± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència

- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
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- llargària: ± 2 mm

- Prestacions davant de l'impacte de vehicles

- diàmetre:

- Durabilitat

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%

BH -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

- Torsió:

BHW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la
porta

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- columna amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la
placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al
pla de la placa

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o
elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.

- Material

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

- Tipus

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Dimensions en cm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

BJ -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a
mínim:

BJS -

EQUIPS PER A REG

BJS5 -

MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG

- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van
equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen
electrovàlvules de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.

l'obertura

de

les

Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix
per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
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El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.

-

Arrencada de bomba o vàlvula mestra

-

Memòria permanent (Piles)

-

Descripció de la funció dels automatismes

ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
-

Carcassa

-

Regulador de cabal

Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.

-

Sistema d'obertura manual directa

Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat.
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg
corresponent.

-

Solenoide

-

Filtre autonetejant

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:

-

Nom del fabricant o marca comercial enregistrada

-

Nom del fabricant o marca comercial enregistrada

-

Model

-

Símbol d'identificació utilitzat al catàleg

-

Codi del tipus de vàlvula

-

Cabal nominal i pressió nominal de treball

-

Tipus de connexió de la vàlvula

-

Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari

El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.

Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:

-

Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades

Pressió màxima admissible: 5 bar

-

Tipus d'accionament

ASPERSORS:

-

Pressions, màx. mín. I de treball

La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.

-

Cabal màxim i mínim expressat en m3/h

Pressió de treball: >= 1,5 bar,

-

Material del que està conformat

Alçària del cos emergent: >= 70 mm

-

Potència expressada en W

Ha d'estar format per:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Carcassa

-

Cos emergent

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.

-

Tapa de goma

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

-

Joc de broquets intercanviables

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Filtre

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

<= 3,5 bar

GOTEJADORS

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Ha de ser autonetejable.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:

GOTEJADORS

-

Nom del fabricant o marca comercial enregistrada

UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.

-

Model

-

Tipus

-

Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm

-

Diàmetre mínim de pas expressat en mm

-

Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants

-

Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari

Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:

BN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3 -

VÀLVULES D'ESFERA

BN31-

VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:

-

Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model

-

Símbol d'identificació utilitzant el catàleg

-

Número d'estacions o sectors

-

Número de programes

- Assentaments d'estanquitat per a la bola.

-

Cicle o interval de reg

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.

- Cos amb connexions roscades interiorment.
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric
diametral que gira 90°.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
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Pressió de prova segons pressió nominal:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
Materials:

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.

- Bola: Acer inoxidable

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

- Elements d'estanquitat: Tefló

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Les rosques han de portar protectors de plàstic.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BQ1 -

BANCS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ11 - BANCS DE FUSTA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.

BNE -

FILTRES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
-

Filtres roscats.

-

Filtres per a muntar amb brides

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de
tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat
intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pressió nominal

-

Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre

FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de
Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de
cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
-

Dimensions: ± 20 mm

-

Separació entre llistons: ± 1,5 mm

-

Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)

-

Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Recepció del certificat de garantia del fabricant.
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-

Inspecció visual del material a la seva recepció.

-

-

Comprovacions geomètriques i de dimensions.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
ESMENES BIOLÒGIQUES

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BR34 -

BQ2 -

PAPERERES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus següents:

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.

-

Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Bioactivador microbià

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de
tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu
orgànica de turba negre.

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Contingut de microorganismes: 2800 milions/g

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.

Contingut de matèria orgànica: 30%

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.

Grandària màxima: 2 mm

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.

Alçària: 50 cm

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.

Tipus d'acer: S235JR

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Gruix de la planxa perforada: 1 mm

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Toleràncies:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Dimensions: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Subministrament: Embalades.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Recepció del certificat de garantia del fabricant.

-

Inspecció visual del material a la seva recepció.

-

Comprovacions geomètriques i de dimensions.

-

Designació del producte que conté

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pes net

-

Estat físic

-

Composició química

-

Solubilitat

-

Reacció

-

Riquesa

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
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Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

-

Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)

-

Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la
determinació de:

-

pH: 6 <= pH <= 7,5

-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
-

Sorra: 50 - 75%

-

Llim i argila: < 30%

-

Calç: < 10%

-

Matèria orgànica: > 4%

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Composició química:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

-

Nitrogen: 1/1000

-

Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de
condicions tècniques.

-

pH: 5 <= pH <= 6,5
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MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:

TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6

-

Terra vegetal

-

Terra àcida

-

Terra volcànica

-

Escorça de pi

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i
paper reciclat.

-

Encoixinament per a hidrosembra

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.

Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:

TERRA VEGETAL:

Grandària màxima: 25 mm

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Composició:

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt
contingut de matèria orgànica.

-

Cel·lulosa desfibrada: 40%

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació
d'adobs orgànics.

-

Palla de cereal: 50%

-

Paper reciclat: 60%

Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
-

Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

-

Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm

Composició granulomètrica:
-

Sorra: 50 - 75%

-

Llim i argila: < 30%

-

Calç: < 10%

-

Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%

Composició química:
-

Nitrogen: 1/1000

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
-

Identificació del producte

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pes net

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la
determinació de:
-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de
condicions tècniques.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i
localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la
norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de
la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al
control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar
la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb
les indicacions de la norma NTJ 07A.
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CONÍFERES I RESINOSES:

BR4 -

ARBRES I PLANTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie
i mida.

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

S'han considerat els tipus següents:

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

-

Arbres planifolis

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

-

Coníferes i resinoses

-

Palmeres i palmiformes

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.

-

Arbusts

ARBRES PLANIFOLIS:

-

Plantes de petit port

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

-

Llavors de barreges de cespitoses

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

-

Pans d'herba de barreges de cespitoses

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

S'han considerat les formes de subministrament següents:
-

En contenidor

-

Amb pa de terra

-

Amb l'arrel nua

-

Llavors

-

Pa d'herba

Alçaria del pa de terra:
-

Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7

-

Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
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L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit
ha de ser recte i vertical.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni
calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de
la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les
plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del
contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
-

Alçària: ± 5%

CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i
d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a
la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de
nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al
seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades.
Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la
norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10
mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han
de tenir zones sense vegetació.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la
part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8
de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5
m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això
no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la
seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

El pa d'herba ha de tenir una forma regular.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm

NORMATIVA GENERAL:

Subministrament per plaques:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

-

Dimensions: >= 30x30 cm

Subministrament en rotlles:
-

Amplària: >= 40 cm

-

Llargària: <= 250 cm

Toleràncies:
-

Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la
resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Conífer
es i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
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ARBUSTS:

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

ENFILADISSES:

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.

-

La guia fitosanitària corresponent

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

-

Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

-

Procedència comercial del material vegetal

-

Consistència seca: 0 - 2 cm

-

Assenyalada la part nord de la planta al viver

-

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

-

Consistència tova: 6 - 9 cm

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:

-

Consistència fluida: 10 - 15 cm

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Relació aigua-ciment: <= 0,65

-

Gènere, espècie i varietat

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3

-

Qualitat i poder germinatiu

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:

-

Nom del subministrador

-

Cendres volants: <= 35% pes de ciment

-

Data de caducitat

-

Fum de sílice: <= 10% pes de ciment

OPERACIONS DE CONTROL:

Toleràncies:

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Assentament en el con d'Abrams:

-

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.

-

Consistència seca: Nul·la

-

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.

-

Consistència plàstica o tova: ± 10 mm

-

Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

-

Consistència fluida: ± 20 mm

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

-

Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

-

Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.

-

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot
ser superior a una hora i mitja.

-

Percentatge de germinació per espècie.

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C)
d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

D07 -

MORTERS I PASTES

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
-

Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

-

Ciments de ram de paleta MC

-

Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques:
-

Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

-

Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1

-

Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5

-

Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha
d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
-

Ganxos, patilles i ganxos en U:

-

Diàmetres < 20 mm: >= 4 D

-

Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+--------------------------------------------

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm,
que han de complir:

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

-

No han d'aparèixer principis de fissuració.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

-

Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions
dins dels límits següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%

-

Alçària de la corruga:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

-

Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm

-

Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.

OPERACIONS DE CONTROL:

Toleràncies:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de
resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de
projecte.
D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.

-

L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm

-

L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm

(on L es la llargària recta de les barres)
-

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

Llargària en barres tallades o doblegades:

Llargària en estreps o cèrcols:
-

Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

-

Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
-

Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm

-

Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
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El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica
de tall automàtic.

S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o
d'altres defectes.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

Gruix de la capa:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

-

Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm

-

Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Arrebossat reglejat:

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

-

Distància entre mestres: <= 150 cm

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
-

Planor:

-

Acabat esquerdejat: ± 10 mm

-

Acabat a bona vista: ± 5 mm

-

Acabat reglejat: ± 3 mm

-

Aplomat (parament vertical):

-

Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

-

Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

-

Nivell (parament horitzontal):

-

Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta

S'han considerat els tipus següents:

-

Acabat reglejat: ± 5 mm/planta

-

Arrebossat esquerdejat

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

-

Arrebossat a bona vista

-

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 -

ARREBOSSATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de
ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

-

Arrebossat reglejat

FORMACIÓ D'ARESTA:

-

Formació d'arestes

Ha de ser recta i contínua.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.

Arrebossat esquerdejat:

Toleràncies d'execució:

-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

-

Aplicació del revestiment

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Cura del morter

CONDICIONS GENERALS:

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

Execució de les mestres

-

Aplicació del revestiment

-

Acabat de la superfície

-

Cura del morter

-

Repassos i neteja final

Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:

Formació d'aresta:

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.

-

Neteja i preparació de la superfície de suport

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

-

Execució de l'aresta

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.

-

Cura del morter

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons.

ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal
que no s'esquerdi.

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.

F21 -

DEMOLICIONS

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

F213 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit.

S'han considerat les eines de demolició següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Mitjans manuals

ARREBOSSAT:

-

Martell picador

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

-

Martell trencador sobre retroexcavadora

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

S'han considerat els materials següents:

En paraments verticals:

-

Maçoneria

-

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

-

Obra ceràmica

-

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

-

Formigó en massa

-

Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

-

Formigó armat

En paraments horitzontals:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

-

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-

Preparació de la zona de treball

-

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

-

Enderroc de l'element amb els mitjans adients

-

Tall d'armadures i elements metàl·lics

-

Trossejament i apilada de la runa

-

Càrrega de la runa sobre el camió

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

-

Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.

-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

Control d'execució de les mestres

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:

-

Acabat de la superfície

-

Mètode d'enderroc i fases

-

Repassos i neteja final

-

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-

Inspecció visual de la superfície acabada.

-

Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

-

Repassos i neteja final

-

Cronograma dels treballs

-

Inspecció visual de la superfície acabada.

-

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens
o persones de l'entorn.

-

Preparació de la zona de treball

-

Demolició de l'element amb els mitjans adients

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

-

Trossejament i apilada de la runa

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2
m.

CONDICIONS GENERALS:

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Toleràncies d'execució:

FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.

-

Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
-

Mètode d'enderroc i fases

-

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-

Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material.

-

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

-

Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Cronograma dels treballs

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

-

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens
o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han considerat els elements següents:

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:

-

Vorada col·locada sobre terra o formigó

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

-

Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

-

Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

TALL DE PAVIMENT:

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

* 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)

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

* 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.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B -

ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
-

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

-

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

-

Desmuntatge de barana metàl·lica

F21 -

DEMOLICIONS

-

Desmuntatge de reixa i ancoratges

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

-

Desmuntatge de senyal de trànsit

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.

-

Enderroc de l'element amb els mitjans adients

S'han considerat els elements següents:

-

Tall d'armadures i elements metàl·lics

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó

-

Trossejament i apilada de la runa

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó

-

Càrrega de la runa sobre el camió

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim

CONDICIONS GENERALS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.

- Preparació de la zona de treball

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.

- Tall d'armadures i elements metàl·lics

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

- Trossejament i apilada de la runa

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i
després les peces separadores.

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens
o persones de l'entorn.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

-

Neteja de la superfície de les restes de runa

Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

CONDICIONS GENERALS:

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens
o persones de l'entorn.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

POU:

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

EMBORNAL:

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.

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.
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DEMOLICIONS

F21H -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

-

Arrencada de llum superficial

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

-

Desmuntatge de llum superficial

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Desmuntatge de fanal

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

-

Desmuntatge de braç mural

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

-

Operacions de preparació

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Desmuntatge o arrencada dels elements

-

Enderroc dels fonaments si es el cas

S'han considerat les unitats d'obra següents:
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DEMOLICIONS

-

Situació dels punts topogràfics

F21J -

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

-

Excavació de les terres

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 cm,
tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçària, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Neteja i esbrossada del terreny:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

-

Repicat de l'element

-

Trossejament i apilada de la runa

-

Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense
que hi hagi persones sota la vertical.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Preparació de la zona de treball

-

Situació dels punts topogràfics

-

Protecció dels elements que s'han de conservar

-

Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa

-

Càrrega dels materials sobre camió

Excavació de roca amb morter expansiu:
-

Preparació de la zona de treball

-

Situació de les referències topogràfiques externes

-

Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

-

Introducció del morter a les perforacions

-

Trossejat de les restes amb martell trencador

-

Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té
un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de
terres.
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MOVIMENTS DE TERRES

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
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EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
-

Neteja i esbrossada del terreny

-

Excavació per a caixa de paviment

-

Excavació per a rebaix

-

Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

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.

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

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.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
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S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb
la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a
un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 100 mm

-

Nivells: + 10 mm, - 50 mm

-

Planor: ± 40 mm/m

-

Angle del talús: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
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REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

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.

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre
els treballs i avisar la DF.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
-

Amplària: >= 4,5 m

-

Pendent:

-

-

Trams rectes: <= 12%

-

Corbes: <= 8%

-

Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o
argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió
amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de
l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant
final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

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.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat,
de manera uniforme.

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.

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.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés
aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense
perill d'erosió.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:

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.
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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.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada 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.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50
cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la
densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que
el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

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.
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APUNTALAMENTS I ESTREBADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

* 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)

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció
del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.

* 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.

S'han considerat els elements següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de
la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

-

Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim

-

Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

-

Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació

-

Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.

CONDICIONS GENERALS:
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la
DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplaçaments.

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la
zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix
utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària
igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
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Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després
de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

TRANSPORT A OBRA:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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.
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos
F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2A -

SUBMINISTRAMENT DE TERRES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Identificació del posseïdor dels residus

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

- Identificació del productor dels residus

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

-

Excavacions en terreny fluix: 15%

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

-

Excavacions en terreny compacte: 20%

-

Excavacions en terreny de trànsit: 25%

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.

-

Excavacions en roca: 25%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 -

TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

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 el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
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- Identificació del productor dels residus

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

- Identificació del posseïdor dels residus

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

S'han considerat les operacions següents:

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició

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.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

Els residus especials sempre s'han de separar.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
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F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, 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.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

S'han considerat els elements a formigonar següents:
-

Rases i pous

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

-

Preparació de la zona de treball

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

-

Humectació de l'encofrat

-

Abocada del formigó

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

-

Curat del formigó

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

CONDICIONS GENERALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en
funció de les classes d'exposició.

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F31 -

RASES I POUS

F315 -

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
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.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'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:
mm

Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50

-

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:

-

Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

-

Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
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-

D <= 1 m: + 80 mm; -20mm

-

1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm

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.

-

D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

-

Secció transversal (D:dimensió considerada):

-

En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es
justifiqui i es supervisi per la DF.

-

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-08 art.5.2.e):

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.

-

Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

-

Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m

-

Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

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.

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.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

No es necessari la compactació del formigó.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

FORMIGONAMENT:

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 es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
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'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
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 petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó.
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.

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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
-

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats,
abans de formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
-

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma
EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
-

Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols
necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de
prescripcions tècniques particulars.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzarlos i la manera d'interpretar els resultats.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma
EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de
tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F31 -

RASES I POUS

F31B -

ARMADURES PER A RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
-

Fonaments

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

-

Tallat i doblegat de l'armadura

-

Neteja de les armadures

-

Neteja del fons de l'encofrat

-

Col·locació dels separadors

-

Muntatge i col·locació de l'armadura

-

Subjecció dels elements que formen l'armadura

-

Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb
els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat
en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior,
en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la
mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part
de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la
peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
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La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.

BARRES CORRUGADES:

Toleràncies d'execució:

-

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

-

Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm

-

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

-

Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

-

El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

-

Posició:

-

En series de barres paral·leles: ± 50 mm

-

En estreps i cèrcols: ± b/12 mm

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

(on b es el costat menor de la secció de l'element)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.

NORMATIVA GENERAL:

BARRES CORRUGADES:

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

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

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

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el
grup).

OPERACIONS DE CONTROL:

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
-

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.

-

Rectitud.

-

Lligams entre les barres.

-

Rigidesa del conjunt.

-

Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

F4 -

ESTRUCTURES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F4B -

ARMADURES PASSIVES

CONDICIONS GENERALS:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d'acer.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de
l'EHE-08

S'han considerat les armadures per als elements següents:
-

Elements estructurals de formigó armat

-

Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets
aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

-

Preparació de la zona de treball

-

Tallat i doblegat de l'armadura

-

Neteja de les armadures

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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-

Neteja del fons de l'encofrat

-

Col·locació dels separadors

-

Muntatge i col·locació de l'armadura

-

Subjecció dels elements que formen l'armadura

-

Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o
altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a
l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE,
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

-

Perforació del formigó

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

-

Neteja del forat

-

Injecció de l'adhesiu al forat

-

Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior,
en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la
mateixa norma.

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part
de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la
peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

-

Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

-

Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

-

Posició:

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els
procediments establerts en la UNE 36832.

-

En series de barres paral·leles: ± 50 mm

-

En estreps i cèrcols: ± b/12 mm

(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el
grup).

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb
els procediments descrits en la UNE 36832.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat
en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la
secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim

-

El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element
compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4
de l'EHE.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:

-

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.

Llargària solapa: a x Lb neta:

Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:

Llargària de la solapa en malles superposades:

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.

-

Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

-

Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:

NORMATIVA GENERAL:

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2
de l'EHE.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura
constant en tota la zona.

OPERACIONS DE CONTROL:

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de
l'EHE-08

Els punts de control més destacables són els següents:
-

Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.

-

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm
més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.

-

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.

-

Rectitud.

-

Lligams entre les barres.

-

Rigidesa del conjunt.

-

Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim
fixat per aquest.

F9 - PAVIMENTS

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.

F931 -

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

BARRES CORRUGADES:

-

Aportació de material

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

-

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

-

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

-

Allisada de la superfície de l'última tongada

-

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

CONDICIONS GENERALS:

F93 - BASES
BASES DE TOT-U

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de
planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
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 a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 132862.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o grava natural.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
no superior a 30 cm.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició,
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a
T4.

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.

Grau de compactació:

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.

-

Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

-

Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.

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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
-

-

-

Categoria d'esplanada E3:
-

Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa

-

Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa

-

Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa

-

Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa

-

Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

Categoria d'esplanada E2:

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.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es
farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte
quan la DF autoritzi el contrari.

-

Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en
la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

-

Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa

-

T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima

-

Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa

-

T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima

-

Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part
integrant de l'obra en construcció.

Categoria d'esplanada E1:
-

Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa

-

Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

-

Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

Toleràncies d'execució:

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

-

Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de
casos.

-

Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.

-

Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
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materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a
aconseguir la densitat especificada.
-

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Humitat:
-

-

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Capacitat de suport:
-

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
-

La fórmula de treball.

-

La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.

-

El pla de compactació.

-

La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.

-

Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de
rebuig o acceptació.
El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que
s'obtinguin aquests valors.

Gruix:
-

El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas
d'incompliment es procedirà de la següent manera:
-

Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa
superior, per compte del Contractista.

-

Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.

-

Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.

-

Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.

-

Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.

-

Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.

-

Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.

-

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

-

-

Rasant:
-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre
una tongada:
-

Una longitud de 500 de calçada

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada

-

La fracció construïda diàriament

-

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm
com a mínim.

No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en
els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no
superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que
retinguin aigua:
-

Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte
del Contractista.

-

Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

Regularitat superficial:
-

Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
-

Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.

-

Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa
en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.

-

Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.

-

Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el
cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.

F9 - PAVIMENTS

-

Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.

F93 - BASES

-

Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de
l'extensió de la següent capa.

F932 -

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

BASES DE SAULÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Aportació de material

Les condicions d'acceptació són les següents:

-

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

-

Densitat:

-

Allisada de la superfície de l'última tongada

-

CONDICIONS GENERALS:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.

La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de
la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

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).

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa

-

Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa

* 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.

-

Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa

-

Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
-

Nivell de la superfície: ± 20 mm

-

Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric

-

Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre
una tongada:
-

Una longitud de 500 de calçada

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada

-

La fracció construïda diàriament

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en
la seva humitat.

-

Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.

Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per
tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat
de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la
realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.

-

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de
la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.

-

Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.

-

Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre
ella.

-

Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.

-

Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

-

Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.

-

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels
resultats dels assaigs realitzats.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

-

Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de
ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils
transversals.

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.

-

Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).

La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la
franja anterior.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat
han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció
transversal de la tongada.

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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

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.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part
de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar
compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec,
o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que
el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les
condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.

-

15 dies en temps calorós i sec

-

7 dies en temps humit

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els
valors especificats.

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

F9 - PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

F93 - BASES

Formació de vorada amb materials diferents.

F936 -

S'han considerat les unitats d'obra següents:

BASES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.

-

Vorades de planxa d'acer galvanitzat

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

-

Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de la base

-

Muntatge d'encofrats

-

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

-

Col·locació del formigó

Vorada de planxa d'acer:

-

Execució de junts de dilatació i formigonament

-

-

Protecció del formigó fresc i curat

-

Col·locació prèvia, aplomat i anivellat

Desmuntatge dels encofrats

-

Fixació definitiva i neteja

-

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Replanteig

CONDICIONS GENERALS:

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i
han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
-

Gruix: - 15 mm

-

Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
-

Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm

-

Gruix de la base de formigó: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
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VORADA DE PLANXA D'ACER:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de quedar aplomada.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària 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.

F9 - PAVIMENTS

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

F971 -

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat les unitats d'obra següents:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

-

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.

F97 - RIGOLES
BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.

Base per a rigola:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó

-

Acabat de la superfície

-

Protecció del formigó fresc i cura

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:

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.

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Ha de tenir una textura uniforme i contínua.

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

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.

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de
formigó de la vorada.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Toleràncies d'execució:

VORADA RECTA:

-

Nivell: ± 10 mm

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

-

Planor: ± 4 mm/2 m

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE08.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
-

Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%

-

Rigola de formigó: >= 90%

-

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.

Els punts de control més destacables són els següents:

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

Inspecció visual de la unitat acabada.

La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.

-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2%
al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

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.

Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Nivell: ± 10 mm

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:

-

Planor: ± 4 mm/2 m

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

RIGOLA AMB PECES:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
fil i a tocar i en alineacions rectes.

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

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

CONDICIONS GENERALS:

Els punts de control més destacables són els següents:

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.

-

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.

Grau de compactació (assaig PM)

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat

-

Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%

-

Rigola de formigó: >= 90%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

Inspecció visual de la unitat acabada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

RIGOLA:

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

RIGOLA AMB PECES:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

F9 - PAVIMENTS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

F97 - RIGOLES

Els punts de control més destacables són els següents:

F974 -

-

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat

RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
-

Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de la capa de morter

-

Col·locació de les peces

-

Col·locació de la beurada

-

Neteja de la superfície acabada

RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9 - PAVIMENTS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS

Els punts de control més destacables són els següents:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

-

Peça de capçal per a formació de gual

-

-

Rampa central per a la formació de gual, recta o corba

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat

-

Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de la base

-

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el
paviment de la vorera per la part alta.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.

Formació de paviments de panot.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de
formigó, a tota l'amplària de les peces.

S'han considerat els casos següents:
-

Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra

Toleràncies d'execució:

-

Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra

-

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

-

Nivell: ± 10 mm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

-

Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

-

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

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.

-

Col·locació de la sorra-ciment

-

Col·locació de les peces de panot

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

-

Humectació de la superfície

-

Confecció i col·locació de la beurada

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

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.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

-

Col·locació de la capa de morter

-

Humectació de les peces per col·locar

-

Col·locació de les peces

-

Humectació de la superfície

-

Confecció i col·locació de la beurada

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.
CAPÇAL PER A GUAL:

CONDICIONS GENERALS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
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Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

-

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.

-

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

-

En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m

-

Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m

-

Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
-

Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

-

Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

-

Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment

-

Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del llit de sorra

-

Compactació i col·locació de les peces

-

Rejuntat de les peces amb morter

-

Neteja, protecció del morter i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
-

Col·locació del llit de sorra

-

Col·locació i compactació dels llambordins

-

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

-

Rebliment dels junts amb sorra

-

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

-

Compactació final dels llambordins

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

-

Escombrat de l'excés de sorra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

-

Col·locació de la base de morter sec

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Humectació i col·locació dels llambordins

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-

Compactació de la superfície

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Humectació de la superfície

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Rebliment dels junts amb beurada de ciment

-

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

-

Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.

-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CAS

Formació de paviment de llambordins o lloses.

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

-

EN

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Inspecció visual de la unitat acabada.

ACTUACIONS

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

-

-

I

F9 - PAVIMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

RESULTATS

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

-

Comprovació del nivell de la base de formigó

-

Pintat inferior de les peces amb aigua ciment

-

Col·locació de les peces amb morter de consistència tova

-

Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
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Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

-

Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar
l'adherència.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

-

El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la
superfície.

-

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm

-

El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.

-

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

-

S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles
auxiliars de l'obra.

-

En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es
pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Paviments exteriors:

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

-

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

-

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.

Paviments interiors:

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres
defectes superficials.

-

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Junts entre peces: <= 8 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Toleràncies d'execució:

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

-

Nivell: ± 12 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Replanteig: ± 10 mm

-

Planor: ± 5 mm/3 m

F9 - PAVIMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

F9H1 -

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada,
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al
llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO

-

Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO

-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Extensió de la mescla

-

Compactació de la mescla

-

Execució de junts de construcció

-

Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors
següents:
-

Capes de gruix >= 6 cm: 98%

-

Capes de gruix < 6 cm: 97%
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del
PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els
valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
-

Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
-

Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas
contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a
ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades,
evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja,
s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser
compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que
es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la
fórmula de treball.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer
amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als
articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran
d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les
instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol
temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no
ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la
execució d'un reg d'adherència adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que
hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar
un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i
secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del
PG 3.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15
cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior
al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de
tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa
uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas
s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura
ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un
tram de prova, per comprovar:

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
-

Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució
i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
-

Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans
de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

La fórmula de treball

CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

-

Els equips proposats pel contractista

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

-

La forma específica d'actuació dels equips

-

La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

-

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

En l'execució d'una capa:
-

Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència

-

Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
-

500 m de calçada

-

3.500 m2 de calçada

-

la fracció construïda diàriament

F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
-

Reg d'imprimació (IMP)

-

Reg d'adherència (ADH)

-

Reg de cura (CUR)

-

Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

-

Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20

-

Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació

-

Preparació de la superfície existent.

-

Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes

-

Aplicació del lligant bituminós.

-

Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

-

Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes

En el reg d'adherència:
-

Preparació de la superfície existent.

-

Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO

-

Aplicació del lligant bituminós.

-

Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

CONDICIONS GENERALS:

-

Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors

-

El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense
lligant o producte de cura.

-

La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris

REG D'IMPRIMACIÓ:

-

Nombre de passades de cada compactador

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:

-

Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

-

C50BF4 IMP

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

-

C60BF4 IMP

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Dotació del lligant:

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents
criteris:

-

Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.

-

En tots els casos: > = 500 g/m2.

-

500 m de calçada

REG D'ADHERÈNCIA:

-

3.500 m2 de calçada

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.

-

la fracció construïda diàriament

Dotació del lligant:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:

-

En tots els casos: >= 200 g/m2.

-

-

La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus
formigó bituminós: >= 250 g/m2.

Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B
de l'UNE-EN 13108-20
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Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
-

Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

-

Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
-

C60B3 CUR

-

C60B2 CUR

Dotació del lligant:

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per
sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del
lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la
DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es
repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.

-

Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície
aplicada.

-

En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG DE CURA:

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de
totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
-

% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

-

% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

-

Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

-

Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic

La dotació del granulat de cobertura:
-

La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota
l'acció del trànsit.

-

En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per
sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada
per la DF .
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

CONDICIONS GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.

* 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)

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada
aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la
DF.

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.

-

Una longitud de 500 m de calçada.

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada.

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues
franges.

-

La superfície regada diàriament.

REG D'IMPRIMACIÓ:

-

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent,
sense arribar a formar tolls.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del
reg ho requereix i la DF ho considera oportú.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Les condicions d'acceptació són les següents:
-

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a
l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.

Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides
en safata, en un nombre de punts >=3.

-

Regs d'imprimació i de cura:
-

Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.

-

Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.

Regs d'adherència:
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-

Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista

Dosificació de pintura: 720 g/m2

-

Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.

Toleràncies d'execució:

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

-

Replanteig: ± 3 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:

-

Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les
tasques de control a realitzar són les següents:

MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2

-

CARRETERES:

Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
-

Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
-

Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <=
25 % de 6 MPa.

-

Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4
MPa.

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
-

Color blanc:
-

30 dies: >= 300 mcd/lx m2

-

180 dies: >= 200 mcd/lx m2

-

730 dies: >= 100 mcd/lx m2

Actuació en cas d'incompliment:

-

-

Factor de luminància (UNE_EN 1436):

-

Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.

-

Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la
mescla bituminosa superior.
-

Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Color blanc:
-

Sobre paviment bituminós: >= 0,30

-

Sobre paviment de formigó: >= 0,40

Color groc: >= 0,20

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BANDA CONTÍNUA SONORA:

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del
vehicle.

S'han considerat les marques següents:

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:

-

Marques longitudinals

-

Marques transversals

-

Marques superficials

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.

-

Pintat de banda contínua sonora

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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:

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.

-

Replanteig

-

Neteja i acondicionament del paviment

-

Aplicació de la pintura

-

Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).

-

Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge

-

Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.

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 l'UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:

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:
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-

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".

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.

-

Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

VIALS PÚBLICS:

-

Delimitació longitudinal de la zona ocupada.

* 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)

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
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les
senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament
seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer
un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas
de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción
de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja,
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...

-

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les
senyalitzacions auxiliars.

-

Replanteig dels punts on s'ha de pintar.

-

Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.

-

Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al
curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

-

BANDA CONTÍNUA SONORA:

-

2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.

-

3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on
ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 min.
abans de recollir-les.

Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
-

Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)

-

Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes
de procediment de cada assaig.

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:

Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes
mostres seran com a mínim:
-

2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.

-

10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de
deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de
corregir els defectes observats.
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies
indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han
de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La
dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10
%.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
-

Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un
sistema d'avaluació dinàmic "in situ":
-

-

-

Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies
de la seva aplicació.

Es requereixen els següents assaigs:
-

Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)

-

Grau deteriorament

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració
de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.
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 inclinats.

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'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ

L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
ACABADA.

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris,
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o,
quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.

Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)

CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del
seus respectius continguts.

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó
o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
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 totalment, 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.

- La senyalització mai no elimina el risc.

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.

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part
dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la
seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment
es necessiti, i solament en aquests.

- 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.
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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.

S'han considerat els elements següents:
-

Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació

S'han considerat els llocs de col·locació següents:
-

Vials públics

-

Vials d'ús privat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

-

Replanteig

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Fixació del senyal al suport

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.

-

Comprovació de la visibilitat del senyal

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

-

Correcció de la posició si fos necessària

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,
per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no
utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

CONDICIONS GENERALS:

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
-

Verticalitat: ± 1°

VIALS PÚBLICS:

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Distància a la calçada: >= 50 cm

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 -

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES,
I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

VIALS PRIVATS:

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Plec de Prescripcions Tècniques

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

OPERACIONS DE CONTROL:

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

-

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

-

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

-

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

-

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES,
I CAIXETINS DE RUTA:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

-

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en
l'apartat de control de materials (S).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
-

Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen
als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB2 -

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

* 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

S'han considerat els elements següents:

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Plaques amb senyals d'informació

-

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

-

Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

-

Vials públics

-

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

-

Vials d'ús privat

-

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.

-

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig

-

Fixació del senyal al suport

-

Comprovació de la visibilitat del senyal

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Correcció de la posició si fos necessària

-

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

CONDICIONS GENERALS:

-

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en
l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientació.

-

Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen
als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Toleràncies d'execució:
-

Verticalitat: ± 1°

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

VIALS PÚBLICS:

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.

FBB3 -

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

Distància a la calçada: >= 50 cm

S'han considerat els elements següents:

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

-

PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
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-

Caixetins de ruta

-

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

-

Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

-

Vials públics

-

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

-

Vials d'ús privat

-

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.

-

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig

-

Fixació del senyal al suport

-

Comprovació de la visibilitat del senyal

-

Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
-

Verticalitat: ± 1°

VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

-

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en
l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
-

Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen
als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB4 -

CARTELLS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

Distància a la calçada: >= 50 cm

S'han considerat els elements següents:

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

- Rètols

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

S'han considerat els llocs de col·locació següents:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Vials públics

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

- Vials d'ús privat

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

- Replanteig

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Comprovació de la visibilitat del senyal

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES,
I CAIXETINS DE RUTA:

- Correcció de la posició si fos necessària

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientació.

VIALS PÚBLICS:

- Fixació del senyal al suport

CONDICIONS GENERALS:

* 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)

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.

- Verticalitat: ± 1°

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.

Toleràncies d'execució:
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

VIALS PRIVATS:

Distància a la calçada: >= 50 cm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

OPERACIONS DE CONTROL:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

- Clavat del suport

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Col·locat formigonat:

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

- Replanteig

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Col·locació del suport i apuntalament

RÈTOLS:

- Formigonat del dau

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

- Retirada de l'apuntalament provisional

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Col·locat soldat:

VIALS PÚBLICS:

- Replanteig

* 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)

- Soldat a la placa base

* 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.

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF.

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de
la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat
de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Preparació del forat o encofrat del dau

CONDICIONS GENERALS:

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui
estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de
pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la
que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de
quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de
ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge
galvanitzades i cargols d'alumini.

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

- Replanteig: ± 5 cm

Toleràncies d'execució:
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

- Verticalitat: ± 1°

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

COL·LOCAT CLAVAT:

FBBZ -

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

COL·LOCAT FORMIGONAT:

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència
de 3 N/mm2.

- Col·locat soldat.

Fondària d'ancoratge: > 40 cm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2

Col·locat clavat:

Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm

- Replanteig

Recobriment del suport: >= 10 cm
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COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10
mm.

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb
caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J -

CAIXES PER A EMBORNALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
-

Caixa de formigó

-

Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de la solera

-

Muntatge de l'encofrat

-

Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs

-

Col·locació del formigó de la caixa

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.

-

Desmuntatge de l'encofrat

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura
que quedin ben seques.

-

Cura del formigó

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria
per mitjà de piqueta i raspall.

-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de la solera

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.

-

Col·locació dels maons amb morter

-

Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs

-

Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa

-

Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat
estructural bàsica.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat
10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del
PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.

En caixa de maó:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

* 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)

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas
de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de
la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
-

Desviació lateral:
-

Línia de l'eix: ± 24 mm

-

Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
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-

Nivell soleres: ± 12 mm

-

Gruix (e):
-

e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

-

e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)

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

CAIXA DE FORMIGÓ:

FD5 - DRENATGES

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

FD5Z -

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

S'han considerat els elements següents:

CAIXA DE MAÓ:

-

Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

-

Filtre per a bonera sifònica

Els junts han d'estar plens de morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures,
forats o altres defectes.

-

Comprovació de la superfície de recolzament

-

Col·locació del morter, si és el cas

-

Col·locació de l'element

Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
-

Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m

-

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm

ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.

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.

ESQUERDEJAT EXTERIOR:

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 superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a
la paret.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.

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, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

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:

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

EMBORNALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

* 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)

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

-

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial

Les tasques de control a realitzar són les següents:
Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

-

Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7F -

CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.

S'han considerat els tipus de tubs següents:

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.).

-

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 canonada 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.

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.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

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.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

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.

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3
mm.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
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.

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.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 canonada, 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

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació
aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

-

Soleres de formigó amb armadura lleugera

-

Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de base

-

Cura del formigó

-

Col·locació dels llambordins de la solera

-

Col·locació de la beurada

Solera de formigó:
-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

-

Cura del formigó

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES

CONDICIONS GENERALS:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya,
ha de quedar plana.

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la superfície del tub

-

Col·locació del formigó de protecció

-

Cura del formigó de protecció

CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels
tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
-

Gruix: ± 5%

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir
pols, greixos, etc.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.

Desviació lateral:
-

Línia de l'eix: ± 24 mm

-

Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
-

Nivell soleres: ± 12 mm

-

Gruix (e):

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm

-

e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

-

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a
la DT.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
-

Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.

Planor: ± 10 mm/m

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
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-

Dimensions: + 2%, - 1%

-

Col·locació del morter d'anivellament

-

Gruix del llit de formigó: - 5%

-

Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

-

Nivell de la solera: ± 20 mm

En el graó:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Comprovació i preparació dels punts d'encastament

CONDICIONS GENERALS:

-

Col·locació dels graons amb morter

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

PARET PER A POU:

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

El pou ha de ser estable i resistent.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

Els junts han d'estar plens de morter.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de
l'EHE-08

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.

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Toleràncies d'execució:

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a
sobre del formigó fresc.

-

Secció interior del pou: ± 50 mm

-

Aplomat total: ± 10 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

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

PARET DE MAÓ:

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDD -

PARETS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels
elements complementaris.

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser
polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

-

Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

Toleràncies d'execució:

-

Peces prefabricades de formigó agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.

-

Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m

-

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

-

Bastiment i tapa

-

Graó d'acer galvanitzat

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a
la paret.

-

Graó de ferro colat

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

-

Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió

BASTIMENT I TAPA:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.

-

Comprovació de la superfície de recolzament

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

-

Col/locació de les peces agafades amb morter

-

Acabat de les parets, en el seu cas

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou.

-

Comprovació de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:
-

Comprovació de la superfície de recolzament

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.
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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.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

PARET PER A POU:

* 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.

GRAÓ:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Han d'estar alineats verticalment.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Llargària d'encastament: >= 10 cm

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

-

Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917),
sempre que es canviï de procedència.

-

Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.

Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):
-

Deformació sota càrrega: = 5 mm

-

Deformació remanent: = 1 mm

-

Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):
-

Deformació sota càrrega: = 10 mm

-

Deformació remanent: = 2 mm

-

Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN

Toleràncies d'execució:
-

Nivell: ± 10 mm

-

Horitzontalitat: ± 1 mm

-

Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:

Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

-

Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual de totes les peces col·locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda

-

Col·locació de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les
instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
-

Nivell: ± 20 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.

Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

* 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)

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.

* 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.

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i
de compacitat igual.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les tasques de control a realitzar són les següents:

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

-

Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FDKZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.

FFB - TUBS DE POLIETILÈ

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Comprovació de la superfície de recolzament

-

Col·locació del morter d'anivellament

-

Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat els tipus de material següents:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.

-

Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei
fins a 40°C

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.

Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C

-

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.

Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a
40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:

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.

-

Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).

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.

Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)

-

Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de
bombeig, etc.)

-

Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

Toleràncies d'execució:
-

Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm

-

Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
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S'han considerat els tipus d'unió següents:

-

Trams horitzontals: DN x 15 mm

-

Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)

-

Tub polietilè densitat baixa:

-

Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

-

Replanteig de la conducció

-

Col·locació de l'element en la seva posició definitiva

-

Execució de totes les unions necessàries

-

Neteja de la canonada

-

Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris.
La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió
d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub
o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
-

Polietilè extruït: >= 5 cm

-

Polietilè reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
-

Polietilè extruït: >= 60 cm

-

Polietilè reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a
alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i
dilatacions degudes a canvis de temperatura.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no
hi pot quedar cap accessori.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en
el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment
o del sostre.

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.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el
terreny.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel
fabricant del tub, abans de fer la connexió.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar
dins d'una beina d'acer.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció,
ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
-

Tub polietilè densitat alta:

-

Trams verticals: DN x 20 mm

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió
adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les
brosses.
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.

-

Manteniment de la instal·lació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
-

Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:

-

Suportació

-

Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació

-

Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments

-

Distància a altres elements i conduccions.

-

Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica

-

Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades
el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
-

Muntat superficialment

-

En malla de connexió a terra
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

L'estesa i empalmament

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció
de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

-

Connexionat a presa de terra

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

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.

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHG -

EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.

Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid
d'acer galvanitzat.

- Execució de la base d'ancoratge de formigó

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb
la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, i
execució de les connexions corresponents

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el
cas de canals i safates.

- Programació, en el seu cas, del microcomputador

Distància entre fixacions: <= 75 cm

CONDICIONS GENERALS:

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.

Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions
fetes.

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

ARMARI:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.

Toleràncies:

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Comprovació del funcionament del centre de comandament

- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma
ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma que s'identifiqui
fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar
indicat en el connector corresponent.

-

ACTUADOR LOCAL:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.

Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
terra.

Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a

Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d'entrada
d'informació i comunicació.

-

Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.

El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació centralregulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.

-

Mesures de resistència de terra.

Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de
sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.
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Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior.
Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió.

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.

Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).

S'han considerat els elements següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- 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.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un 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
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

Braç mural:

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i
l'execució real.

- Fixació i anivellament

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte

Creueta:

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos,
enllaços i unions no previstes.

- Muntatge, fixació i anivellament

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs
-sense necessitats d'enllaços.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa
de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Connexionat a la xarxa

CONDICIONS GENERALS:
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 l'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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Toleràncies d'execució:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

- Posició: ± 20 mm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

CREUETA:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

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.

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

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.

FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

Toleràncies d'execució:
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- Posició: ± 20 mm

CONDICIONS GENERALS:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum.
Si s'embruten es netejaran adequadament.

SUPORTS VERTICALS:

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.

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, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
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.

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.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

FH -

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN -

LLUMS PER A EXTERIORS

FHN1 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW

- Replanteig de la unitat d'obra

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07.

- Muntatge, fixació i anivellament

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

- Connexionat i col·locació de les làmpades

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovació del funcionament

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.

CONDICIONS GENERALS:

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

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.

- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.

FJ -

EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

S'han considerat els següents tipus:

FJS -

EQUIPS PER A REGS

- Comptagotes integrats

FJS1 -

BOQUES DE REG

- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

DEFINICIÓ:

- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura

- Col·locació del tub en la rasa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Connexionat a la xarxa

- Col·locació i anivellament de la boca

- Preparació de les unions
- Prova de servei

- Neteja de rosques i d'interior de tubs

CONDICIONS GENERALS:

- Preparació de les unions

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la D.T. i en el seu defecte, la
indicada per la D.F.

- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.
La pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
+----------------------------------------------+
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió
de treball.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el
terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori
de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la D.T. o en el seu defecte, la indicada per la D.F.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials
per col·locar.

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y
métodos de ensayo.

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FJ -

EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS -

EQUIPS PER A REGS

FJS5 -

COMPTAGOTES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:

FJ -

EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS -

EQUIPS PER A REGS

FJSB -

ELECTROVÀLVULES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
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- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la
maneta amb la mà.

- Prova de servei

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

CONDICIONS GENERALS:

Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de
funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé
amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FN3 -

VÀLVULES D'ESFERA

FN31 -

VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
FN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

FNE -

FILTRES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i fixació de la peça a la canonada

-

Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,
el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
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Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.

Toleràncies d'execució:

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

-

Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Posició: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Toleràncies d'execució:

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.

-

Alçària del seient: ± 20 mm

-

Horitzontalitat: ± 10 mm

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els
junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades
al projecte.

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els punts de control més destacables són els següents:

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Replanteig de la ubicació.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

-

Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
FQ -

MOBILIARI URBÀ

Els punts de control més destacables són els següents:

FQ1 -

BANCS

-

Inspecció visual dels elements col·locats.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bancs col·locats a l'exterior.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

S'han considerat els tipus de bancs següents:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Bancs de fusta

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

-

Bancs metàl·lics

-

Bancs de pedra artificial

FQ -

MOBILIARI URBÀ

-

Bancs de pedra natural

FQ2 -

PAPERERES

-

Bancs de materials plàstics

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Ancorats amb daus de formigó

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.

-

Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:

-

Recolzats sobre el paviment

-

Formigonament dels daus d'ancoratge

-

Encastats al parament

-

Ancoratge de la paperera

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

CONDICIONS GENERALS:

-

Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

-

Ancoratge del banc, en el seu cas

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm

CONDICIONS GENERALS:

Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm
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Toleràncies d'execució:
-

Alçària: ± 20 mm

-

Verticalitat: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir danys a
les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar
immediatament.

Els punts de control més destacables són els següents:

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a
l'evacuació de l'aigua superficial.

-

Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Replanteig de la ubicació.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

-

Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Els punts de control més destacables són els següents:
-

Inspecció visual dels elements col·locats.

FR -

JARDINERIA

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

FR4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

S'han considerat els tipus següents:
-

Arbres planifolis

JARDINERIA

-

Coníferes i resinoses

FR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL

-

Palmeres i palmiformes

FR3P -

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

-

Arbusts

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-

Plantes de petit port

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat les formes de subministrament següents:

S'han considerat els materials següents:

-

En contenidor

- Grànuls de poliestirè

-

Amb pa de terra

- Argila expandida

-

Amb l'arrel nua

- Palet de riera

-

En safates

- Sauló

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Sorra

-

- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica

Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en
bones condicions

FR -

- Roldor de pi
- Torba
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat
existent, si és el cas.
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de
tenir impureses ni matèria orgànica.

-

Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas

Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

FR -

JARDINERIA

FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa
on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

-

Arbres planifolis

-

Coníferes

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles,
i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té
protecció.

-

Palmàcies

-

Arbusts i arbres de petit format

-

Plantes enfiladisses

-

Plantes de petit port

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:

S'han considerat les formes de subministrament següents:
-

Arbre:

-

Amb l'arrel nua

-

Amb pa de terra

-

En contenidor

-

Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa

-

En contenidor

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

-

Plantes de petit port:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

-

En alvèol forestal

-

En test

ARBUSTS:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

-

Arbre, arbust o planta enfiladissa:

-

Comprovació i preparació del terreny de plantació

ENFILADISSES:

-

Replanteig del clot o rasa de plantació

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

-

Extracció de les terres

-

Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar

-

Plantació de l'espècie vegetal

-

Reblert del clot de plantació

-

Primer reg

-

Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas

-

Plantes de petit port:

-

Comprovació i preparació de la superfície a plantar

-

Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar

-

Plantació de l'espècie vegetal

-

Primer reg

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
-

Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.

-

Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo
i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del
sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.

sòl.

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.

ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
-

Arbres: 90 cm

-

Arbusts: 60 cm

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
-

Arbres: 60 cm

-

Arbusts: 40 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
-

Arbres:

-

Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra

-

Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra

-

Arbusts:

-

Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Tècniques de plantació d'arbres.
H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

H6A -

TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó
i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig

-

Col·locació dels peus prefabricats de formigó

-

Col·locació dels bastidors que formen la tanca

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.

-

Desmuntatge del conjunt

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

CONDICIONS GENERALS:

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un
abocador autoritzat.

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.

Toleràncies d'execució:

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.

-

Distància entre els suports: ± 5 mm

-

Replanteig: ± 10 mm

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

-

Nivell: ± 5 mm

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del
mateix.

-

Aplomat: ± 5 mm

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha
de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
HB -

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -

BARRERES DE SEGURETAT

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària durant
l'execució d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales
básicos y control de ejecución.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Replanteig

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Col·locació de les peces

-

Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

-

Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas

-

Replanteig de la situació de les peces.

-

Unió de les peces entre elles

-

Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

CONDICIONS GENERALS:

-

Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el
mètode i mitjans auxiliars previstos.

-

Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en
el formigó o armadures visibles.

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

Toleràncies d'execució:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Replanteig: ± 3 cm

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Ressalts entre trams: ± 10 mm

-

Nivells: ± 10 mm

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. de la norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

-

Assaigs d'informació complementaria:

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols
necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el
mètode i mitjans auxiliars previstos.

Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de
prescripcions tècniques particulars.

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.

Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzarlos i la manera d'interpretar els resultats.

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció
o desviament del trànsit.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han
de corregir col·locant bandes o tires de goma.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma
EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA
D'INCOMPLIMENT:

ACABADA.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.
HB -

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
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HBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó
o un color, segons procedeixi.

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'

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:

-

Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305)

Principis generals:

-

Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:

-

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.

La senyalització mai no elimina el risc.

Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
-

Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.

La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment
es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del
seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris,
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o,
quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració
de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.
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.

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
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,
per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no
utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats.

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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.

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP 18)

-

Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada

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 totalment, si no
queda cap obstacle en la calçada.

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
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.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
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UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.

-

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
HB -

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBC -

ABALISAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que
siguin ultrapassats.

Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran
emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre
cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,
per un responsable delegat per l'empresa.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no
utilitzades.

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:

L'abalisament mai no elimina el risc

Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels responsables de la seguretat

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

-

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament

L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
-

L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.

L'abalisament
emplaçament.

hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
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 a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de
defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).
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 l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:

-

Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.

-

Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

-

Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.

ELEMENTS AMIDATS EN M:
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

PART 3: PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS
MUNICIPALS
A continuació s’adjunten els Plecs de Prescripcions Tècniques dels Serveis Municipals i altra
documentació que apliquen al projecte i que tot seguit es relacionen:
 Manual de reg. Guia Pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona. Medi Ambient i
Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg. Medi
Ambient i Serveis Urbans. Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. Juny 2011
 Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i manteniment d’obra nova de
jardineria, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, Setembre 2012.
 Plec de Prescripcions Tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg.
 Decàleg de Protecció de l'arbrat durant les obres.
 Manual de senyalització dels espais verds de la ciutat de Barcelona, maig de 2013
 Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes.
 Pla Director d'Enllumenat de Barcelona i Plec de Condicions Tècniques per a instal·lacions
d’enllumenat públic, Ajuntament de Barcelona. Normativa d'obligat compliment per a
Instal·lacions d'enllumenat exterior, Juny de 2013.
 Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. Guia per a l’ambientalització de
l’execució d’obres.
 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, de 5 d’abril de
2011
 Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de la Ciutat de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i BCASA. Setembre 2015.
 Normativa de comunicació per a les obres municipals. Octubre 2014.
 Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona. Topogràfic Obra Acabada (versió 2.0). Maig
2016
 Pla Director de les TIC. Desplegament d'Infraestructures "Smart" a l'Espai Públic (PDTIC), maig
de 2014
 Prescripcions tècniques de les canalitzacions. Direcció de Ciutats Intel·ligents i
Telecomunicacions. Març de 2013.
 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona. 2015
 Criteris generals de mobilitat. Abril 2015
 Manual de disseny de carrils bici de Barcelona. 2016
 Plec Tècnic de Senyalització. 2ª versió. Febrer 2017
 Recull de criteris tècnics per a la instal·lació d'elements, mobiliari i accessoris per a la gestió
de residus i neteja viària. Inclusió a l'espai urbà. 2013
Aquesta documentació només es troba recollida al PDF, d'acord amb el Plec de BIM/SA per a la
redacció de projectes.
S'ha obtingut de la web www.barcelona.cat, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Serveis, Prescripcions
Tècniques de l'Espai Urbà, Documentació per àmbits.
Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors:

Sònia Martín Rodríguez
Eng.Camins Canals i Ports

Pere Ollé Roig
Arquitecte Tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques
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INTRODUCCIÓ
L’increment i conservació dels espais verds
contribueix a la millora de la qualitat de vida,
sent una fita important dins els objectius de
Medi Ambient i Serveis Urbans de
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest augment
del verd, però, comporta un augment en l’ús
d’aigua. D’acord als criteris i objectius establerts a l’A21 de la ciutat, i el Pla del Verd i la
Biodiversitat de Barcelona, en el moment de
dissenyar i mantenir els espais verds és important incorporar mesures que ajudin a fer un ús
racional de l’aigua, com són, entre d’altres, la
gradual introducció de plantes de baix consum
hídric, la instal·lació de noves tecnologies en el
reg, o les mesures implantades per al control
del consum d’aigua. Des de l’any 1994,
l’Ajuntament de Barcelona aplica diverses
estratègies en aquest sentit, evidenciant la
relació entre l’augment de les zones verdes i
l’optimització del volum d’aigua consumit.

Descripció,
normes
d’ús i manteniment “,
un manual adreçat a
tots els jardiners i
jardineres que treballen als parcs i jardins
públics de la ciutat de
Barcelona.
El Manual de Reg
mostrava la importància d’una bona gestió del consum d’aigua i
proposava tot un seguit de mesures per tal de
millorar l’eficàcia en els regs.
L’any 2007 es va presentar una versió actualitzada i més complerta del Manual de Reg on es
justificava quines són i com es calculen les
necessitats hídriques de les plantes, què s’ha
de tenir en compte alhora de programar un
reg, i quina és la programació anual del reg
dels parcs i jardins.
D’ençà l’actualització, s’ha anat revisant el
contingut del Manual periòdicament fins a
arribar a aquesta tercera edició.

L’any 1994, Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en endavant PiJBIM, publicava
el llibre “Manual de reg. Les instal·lacions de
reg dels parcs i jardins públics de Barcelona.

El document fa un petit repàs de la composició de les instal·lacions de reg. Cal dir que en
els darrers anys Parcs i Jardins ha incorporat
noves tecnologies d’obligat compliment que
es recullen en el “Plec de Condicions Tècniques de les Instal·lacions de reg” i que es poden consultar al web:
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient

5.- MESURES DE CONTROL ............................................................................................................................. 36
REFERÈNCIES .................................................................................................................................................. 38
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1.- PRINCIPI DEL REG I CÀLCUL DE LES NECESSITATS
L’aigua intervé de forma essencial en el
desenvolupament de les plantes, ja què és un
element necessari per créixer, realitzar les
seves funcions vitals i transportar els nutrients
del sòl a les tiges i a les fulles. L’aigua
s’absorbeix per les arrels, i a través de la
transpiració s’evapora des de les fulles i passa
a l’atmosfera. La pèrdua d’aigua per transpiració és la conseqüència de la necessària obertura dels estomes per realitzar l’intercanvi de
gasos per fer la fotosíntesi. La transpiració és
per tant el motor principal de la circulació de
l’aigua des del sòl cap a les parts superiors de
la planta formant un continu sòl-arrel-tijafulles-atmosfera. Així doncs, el consum
d’aigua per les plantes depèn de la taxa
d’evaporació i de les condicions ambientals
que l’afavoreixen.
La disponibilitat i reserva d’aigua en el sòl o
substrat que exploren les arrels de les plantes
ha de ser suficient per compensar les pèrdues

1.1. L’evapotranspiració

per transpiració. Si hi ha un desequilibri i la
sortida d’aigua és superior a l’entrada, les
plantes pateixen els efectes de la manca
d’aigua o estrès hídric. Per tant, l’aigua que es
perd per evaporació és la que s’ha de reposar
amb el reg perquè puguin realitzar les seves
funcions vitals de nutrició i desenvolupament.
Per mesurar aquesta quantitat d’aigua que les
plantes transmeten a l’atmosfera els experts
s’han posat d’acord en tenir una mesura de
referència, anomenada evapotranspiració de
referència (Eto) i que equival a l’aigua que
evapora un mantell uniforme de gespa de 10
cm d’alçària, en creixement actiu, que ombreja totalment el sòl i que no té manca d’aigua
(calculada segons la metodologia PenmanMonteith). A Catalunya la XAC -Xarxa
d’estacions Agrometeorològiques gestionat
per el Servei Meteorològic de Catalunya- ofereix aquesta dada.

L’evapotranspiració és la quantitat d’aigua
transpirada per la vegetació i evaporada des
de la superfície del sòl on s’assenta la plantació. Hi ha dues formes d’evapotranspiració:
- Evapotranspiració potencial o màxima: és
la quantitat d’aigua consumida, durant un
temps determinat, en un sòl cobert de vegetació homogènia, densa, en plena activitat vegetativa i amb un bon subministrament d’aigua.
- Evapotranspiració real: és la quantitat
d’aigua realment consumida per un determinat cultiu durant el període de temps
considerat.
El rendiment del cultiu és màxim quan la
transpiració és màxima, i això succeeix quan la
vegetació es desenvolupa en les millors condicions
possibles.
En
aquest
cas
l’evapotranspiració real coincideix amb
l’evapotranspiració màxima.
Per a calcular l’evapotranspiració d’un cultiu
qualsevol es valora abans l’evapotranspiració
d’un cultiu de referència, relacionant-se ambdós mitjançant un coeficient obtingut experimentalment.

transpiració

evaporació

Et (cultiu) =

Eto x Kc

pluja / rre
reg
eg

on:
Et(cultiu)

conducció
cond
duccció
escorrentia
es
e
scco
o
orr
rrrre
en
nttiia
absorció
aab
bso
s rció

Eto
Kc

percolació
pe
p
ercolació
i

= evapotranspiració d’un cultiu determinat, expressat en mm / dia
= evapotranspiració del cultiu de
referència, expressat en mm / dia
= coeficient de cultiu, variable amb
el propi cultiu i el moment vegetatiu

L’Eto pot ser diari, setmanal o mensual.
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Els
factors
que
condicionen
l’evapotranspiració es poden agrupar de la
següent manera:
-

Factors concurrents del sòl, com la capacitat de retenció de l’aigua, la capacitat
d’escalfament, exposició als raigs solars,
etc.

-

Naturalesa de la vegetació, especialment
els òrgans encarregats de l’absorció i la
transpiració de l’aigua

-

La fase vegetativa en què es troba el cultiu. L’evapotranspiració varia al llarg del
cicle vegetatiu (brotada, floració, fructificació...). La transpiració és màxima quan
la planta arriba al màxim desenvolupament foliar

-

Condicions meteorològiques que afavoreixen o atenuen l’evaporació, com la intensitat de la radiació solar, vents, humitat atmosfèrica, etc

En jardineria, el factor de correcció (Kc) que
ajusta l’aigua que requereixen les plantes
s’anomena coeficient de jardineria (en alguna
bibliografia consultada s’abrevia com Kj). En
un jardí conviuen plantes amb diferents característiques o sigui diferent coeficient de jardineria. Per altra banda la majoria de les plantacions del jardí requereixen una dosis de manteniment, no de producció. Altes dosis d’aigua
signifiquen més consum de nutrients, més
producció i per tant més manteniment.
Els valors de Kc van de 0 a 1,0 segons l’espècie
i l’època de l’any: a la primavera i a la tardor
és bastant coincident, a l’estiu augmenta i a
l’hivern és més baix.
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1.2. Necessitats hídriques
En les zones verdes hi ha una gran riquesa
d’espècies vegetals d’orígens geogràfics i característiques diferents. Les autòctones i pròpies de la nostra zona són les protagonistes
principals en els espais naturalitzats. En els
espais verds urbans s’hi troben gespes, plantes anuals, vivaces, entapissants, arbusts i
arbres en diferents estats de desenvolupament amb necessitats hídriques diferents i
capacitats de proveir-se d’aigua diverses.
El clima de Barcelona, mediterrani marítim, es
caracteritza per un regim de pluges molt variable, al llarg de les estacions i entre els diferents anys, amb períodes de sequera més o
menys prolongats, principalment a l’estiu. Al
coincidir amb les temperatures elevades pròpies d’aquesta estació s’afavoreix l’evaporació
de l’aigua i la transpiració de les plantes i provoca l’esgotament ràpid de les reserves
d’aigua del sòl.
Les característiques ambientals de Barcelona,
per tant, fan necessari el reg dels espais verds
per garantir la supervivència de les plantes.

Kc orientatius:
cultiu
gespa de clima humit*
2
gespa de clima càlid*
flor de temporada
entapissants
arbustos
arbres

1

hivern

primavera i tardor

estiu

0,2
0
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3 - 0,6
0,25
0,4
0,4
0,4
0,4

1
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6

Les plantacions es reguen utilitzant sistemes,
dosis i freqüències de reg d’acord amb les
característiques de cada grup de plantes i les
necessitats hídriques en les diferents èpoques
de l’any.
Tanmateix, per optimitzar les necessitats hídriques i el consum d’aigua, alhora de dissenyar i mantenir els espais verds cal tenir en
compte una sèrie de recomanacions que es
detallen a continuació:
- una correcta selecció d’espècies, adequades al clima mediterrani i adequades
a l’espai que ocuparan: sol o ombra, el tipus de sòl,..
- agrupar les espècies segons necessitats
d’aigua similars
- usar elements que redueixin l’evaporació
de l’aigua del sòl com l’encoixinament o
bé plantes que cobreixin el màxim de superfície de sòl
- realitzar periòdicament tasques de descompactació del sòl
- aportar esmenes orgàniques
- evitar rentats i lixiviats

1

* ray-gras, poas, festuca, agrostis...
2
* cynodon,stenotaphrum, pennisetum,...

Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les necessitats que no són cobertes per la pluja. Per a calcular aquesta necessitat d’aigua en un mes concret es tenen en compte les
següents dades mensuals:
- Pluviometria
- Evapotranspiració de referència d’aquell cultiu (Eto)
- Coeficient de cultiu de la planta (Kc)
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2.- PROGRAMACIÓ DEL REG
2.1. Què cal conèixer per programar el reg?
Per programar un reg cal conèixer:
- les necessitats hídriques del jardí, que depenen de la climatologia i el tipus de vegetació
- la pluviometria de la instal·lació de reg,
que depèn del tipus d’emissors, la distribució, etc.
- la dosi útil o quantitat d’aigua que s’ha
d’aportar en cada reg per aconseguir la
fondària humida desitjada. Això dependrà de la textura del sòl i del sistema radicular de les plantes
- la durada del reg de cada sector
- els dies de reg (freqüència)
- l’horari de reg

2.2. Necessitats hídriques del
jardí
En agricultura l’aigua s’aplica tractant
d’obtenir la màxima productivitat del cultiu,
buscant una major quantitat i mida dels fruits,
el que s’aconsegueix augmentant les dosi de
reg i de fertilització. Però en jardineria, on
només es pretén un creixement adequat i una
aparença saludable de les plantes, hi ha prou
amb quantitats d’aigua inferiors a les aplicades per el reg de cultius.
Per determinar les necessitats hídriques d’un
espai verd en comptes d’utilitzar el coeficient
de cultiu es fa servir el coeficient de jardí Kj.
Amb el coeficient de cultiu és difícil fer els
càlculs correctament doncs en un jardí es donen unes condicions distintes a les presents en
un camp de cultiu:

- els espais verds estan en la seva majoria
configurats amb més d’una espècie, cadascuna amb les seves necessitats especifiques de reg
- la densitat de vegetació no és igual en tots
els llocs de l’espai. A major densitat de vegetació hi ha més transpiració foliar i per
tant mes pèrdues d’aigua.
- Dins el jardí existeixen diferents microclimes originats per l’exposició, ombrejat, situació respecte els edificis, àrees pavimentades, etc.
En funció d’aquests condicionants, és encertat
introduir uns factors de correcció per a cadascun d’ells que es converteixen en coeficients
de càlcul:

- Espais verds amb espècies agrupades amb
un Kc de 0,2 sense cap requeriment de reg
que determinen un Ks de < 0,1.
- Espais verds amb una única espècie on
s’aplica el Ks corresponent a l’espècie.
- Espais verds amb varies espècies i totes
elles amb una mateixa Kc en el que seria la
situació ideal. La Ks és idèntica a la Kc de les
espècies.
- Espais verds amb varies espècies i diferents
necessitats d’aigua (Kc) on s’aplica com a
coeficient d’espècie el de la major requeriment.
tipus
molt baix
baix
moderat
alt

< 0,1
0,1 - 0,3
0,4 - 0,6
0,7 - 0,9

2.2.2. Coeficient de densitat
(Kd)

per al càlcul del coeficient de jardí:

Es fa servir per introduir el factor d’intensitat
d’agrupament de plantació en el càlcul de les
necessitat d’aigua. Una major densitat de
massa vegetal proporciona una major taxa
d’evaporació. El coeficient varia de 0,5 a 1,3.

=

ks + kd + km

Per al càlcul del coeficient de jardí ens cal
l’evapotranspiració de referència Eto, que ens
servirà per al càlcul de les necessitat d’aigua
per a que les plantes tinguin una aparença i un
creixement adequat.

2.2.1. Coeficient d’espècie (Ks)
Aquest coeficient s’utilitza per al càlcul de
l’aigua segons necessitats particulars de cada
espècie botànica prenent com a base les definides en el manual WUCOLS i adaptant-les a
les característiques pròpies de cada regió o
lloc de plantació.

baix

mig

valor

coeficient d’espècie ks
coeficient de densitat kd
coeficient de microclima km

Kj

tipus

alt

valor
un únic nivell d’arbres amb una
cobertura inferior al 70%.
un nivell d’arbusts o entapissants amb una cobertura inferior al 90%
espai verd amb més d’un nivell
amb una molt baixa densitat
un únic nivell d’arbres amb una
cobertura entre el 70 i el 100%
un nivell d’arbusts o entapissants amb una cobertura entre
el 90% i el 100%
espai verd amb més d’un nivell
de densitat mitja
espai verd amb més d’un nivell
de densitat alta

1,1 - 1,3

El microclima afecta a les pèrdues d’aigua i cal
considerar-lo en els càlculs.
Per a determinar aquest coeficient, que escil·la entre 0,5 i 1,4, es consideren els següents
rangs:

baix
mig

alt

En base a aquests factors es presenten tres
tipus:

1,0

2.2.3. Coeficient de microclima
(km)

tipus

Per a fixar el valor d’aquest coeficient es consideren dos factors: l’àrea ombrejada, que es
aquella que està coberta per plantes, que en
el cas dels arbres s’estima com la superfície
que cobreix l’ombra projectada de la capçada i
els nivells de vegetació dividits en tres: arbori,
arbustiu i herbaci.

0,5 - 0,9

valor
jardins ombrívols i els protegits
dels vents dominants
en condicions de camps obert
sense vents forts ni fonts de
calor externes
es pot donar en parcs amb
zones pavimentades
espais sotmesos a fonts externes de calor (vehicles, edificis,
paviments) com mitjanes o
espais verds pavimentats

0,5 - 0,9
1,0

1,1 - 1,4

Les situacions que es poden trobar per a determinar el coeficient d’espècie són:
9
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2.3. Pluviometria de la instal·lació de reg

Degoters arbrat viari
2
Degoters parterre (11 per m )
Tovera giratòria

2 a 8 mm/h
25 mm/h
12 a 18 mm/h

Medi Ambient i Serveis Urbans

A continuació es resol un cas pràctic per a
calcular el coeficient de Cristiansen:

on:
CU

2

Per aplicar la quantitat d’aigua desitjada, cal
saber quants minuts de reg s’ha de programar.
Per tant, una dada imprescindible és la pluviometria o litres d’aigua que s’aporta en un
metre quadrat de jardí si es rega durant una
hora.
La pluviometria que ens proporciona una instal·lació depèn de molts aspectes: el sistema
de reg, el diàmetre de les toveres, la separació
dels emissors, la pressió de funcionament, etc.
La correcta transcripció a minuts de l’aigua a
aportar, juntament amb la detecció i reparació
de fuites, són la base per a iniciar un estalvi
d’aigua.
Per aconseguir informació i actualització de
rendiments (pressió, cabal, abast i pluviometries) d’alguns models d’emissors comercials
es poden consultar els web o sol·licitar els
catàlegs tècnics als fabricants.
Cal indicar que les pluviometries que donen
són orientatives i només es poden considerar
en instal·lacions amb aspersors o difusors en
quadrat o en triangle perfectes, separats la
distància del seu abast (o radi) teòric, per a
cada tovera en concret i regant a la pressió en
la base de l’aspersor que indiquen les taules.
Dividint el cabal de cada sector entre la seva
superfície obtindrem la pluviometria real que
proporciona el sistema, que serà una de les
dades fonamentals per a la programació del
reg. Les dades s’expressen indistintament en
litres/metre quadrat/hora o mm/hora (que
són la mateixa unitat).
Cal recordar que com a pluviometries orientatives es considera:
element

pluviometria

aspersors
difusors

8 a 20 mm/h
40 a 50 mm/h

Malgrat les dades orientatives cal disposar de
les dades reals de cada sector de reg, ja que
no es pot programar la durada del reg suposant pluviometries entre 8 i 20 mm/h, cal saber la quantitat exacte per exemple 15
mm/h.

Es col·loquen dotze cubetes de 0,0225 m ,
repartides aleatòriament en el sector de reg, i
s’anoten les següents mesures:
Cubetes
0,0225 m2

lectures(z)
cc/10 min

z-m

1

56

4,6

4,6

15

2

58

6,6

6,6

15

3

64

12,6

12,6

17

4

59

7,6

7,6

16

5

64

12,6

12,6

17

6

64

12,6

12,6

17

7

58

6,6

6,6

15

2.3.1. Determinació de la uniformitat de reg
Un sistema de reg ben dissenyat i ben instal·lat, ha de permetre la màxima uniformitat
per a una cobertura del 100%. Si la uniformitat
no és correcte, sempre hi haurà zones regades
de més o de menys. Això farà que s’hagi de
regar més per mantenir la zona més desfavorida i per tant un consum excessiu d’aigua
important. En cas de restricció d’aigua la falta
d’uniformitat farà que les zones desfavorides
no aguantin el dèficit.
Es proposa un mètode senzill que permet determinar de forma ràpida la uniformitat de reg
d’un sector en un parc o jardí mitjançant el
qual es pot avaluar cada sector de reg, o el
conjunt de dos o més sectors si reguen de
forma solapada la mateixa zona, de la següent
manera en el que s’entén com a coeficient de
Cristiansen:
- Repartirem un total de dotze pluviòmetres
per la superfície regada procurant que
quedin ben repartits
- Posarem en marxa el reg de forma seqüencial de totes les vàlvules que afectin la zona
a avaluar durant 10 minuts
- Mesurarem la pluja, en mm o l/m2, de
cada pluviòmetre per separat

11

8

34

-17,4

17,4

9

9

42

-9,4

9,4

11

10

44

-7,4

7,4

12

11

44

-7,4

7,4

12

12

30

-21,4

21,4

8

suma

617

mitja (m)

51,4

pluviometria mitja en l/m2/h

-

~z-m~

pluviometria
l/m2/h

126,2

14

Anotarem els resultats fent una mica de
croquis de la posició dels recipients i la dels
aspersors o difusors que han regat. També
anotarem altres dades com dia, hora, si feia vent, de quina direcció, obstacles, tipus
d’aspersor i tovera, etc. Si la superfície a
valorar és molt gran es pot repetir la prova
varis cops canviant la ubicació dels pluviòmetres

- Entrarem els resultats en un full de càlcul
que ens determinarà la pluviometria mitja
i el coeficient d’uniformitat segons la formula:

M
N
Zi
6~z-m~

CU =

1 -

= coeficient d’uniformitat de Cristiansen en tant per cent
= precipitació mitja en els punts de
control (mitja de les lectures)
= nombre de punts de control
= lectures dels diferents pluviòmetres
= suma de les desviacions (en valor
absolut) en els punts de control,
respecte a m

(6 ~Z – m ~)

( 126,2 )

nxm

12 x 51,4

x100

= 80

És important conèixer la uniformitat dels diferents sectors de reg. Si els sectors són uniformes es pot ajustar molt el reg (estalvi d’aigua);
si no ho són s’ha de regar en excés per evitar
l’aparició de rodals o clapes seques.
El percentatge de manca d’uniformitat de reg
serà el percentatge de temps de reg que haurem d’incrementar el programador.
Recordem que habitualment es consideren les
següents uniformitats:
element
degoters
aspersors
difusors

uniformitat
100%
80%
70%

però són dades orientatives, ja que poden
variar molt en funció de la correcta distribució
i solapament dels emissors, l’ elecció correcta
de les toveres, la influència del vent, l’ajust o
desgast dels emissors, l’obturació total o parcial d’alguns emissors, els obstacles, etc. La
manera de saber si estem regant de forma
acceptable és fent-ne la valoració.

12
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2.4. Dosi útil del reg
La dosi o durada de reg útil és la quantitat
d’aigua que s’ha d’aportar per reg per a que
aquest sigui efectiu.
La dosi útil de reg depèn de la fondària de les
arrels de la vegetació i del tipus de sòl i la seva
textura. Normalment es parla de profunditat
de:
cultiu

fondària

entapissants i gespes
arbustos
arbres

20-25 cm
50 cm
100 cm

La textura del sòl determina la quantitat
d’aigua que aquest pot emmagatzemar.

2.4.1. Aigua disponible
Un sòl està saturat quan tots els porus estan
plens d’aigua. Aquesta situació es presenta
després d’una pluja forta o d’un reg abundant.
Quan es deixa drenar un sòl saturat, l’aigua
sobrant passa al subsòl per efecte de la gravetat. Un sòl està a capacitat de camp quan deixa de perdre aigua per gravetat. Un sòl arriba
al punt de marciment permanent quan l’aigua

està retinguda a un potencial matricial tan
negatiu que les plantes ja no poden absorbir
aigua i es marceixen.
L’aigua disponible es defineix com l’aigua que
pot retenir el sòl entre la capacitat de camp i
el punt de marciment permanent . Aquesta
aigua disponible es veurà afectada pel grau de
compactació del sòl (disminució de l’espai
porós), el contingut de matèria orgànica, la
salinitat, etc.
Una altra definició pot ser imaginar que
s’omple de terra un cub d’1m x 1m x 1m (1
m3). Si s’omple d’aigua s’ha de descomptar el
volum que ocupen totes les partícules sòlides,
i per tant només hi cabrà aigua en l’espai porós. Al cap d’una estona de regar els porus
grans no poden retenir l’aigua i aquesta es
perd per gravetat, quedant el sòl en el que
s’anomena capacitat de camp. Si deixem de
regar i la planta consumeix aigua del sòl degut
a la transpiració, l’aigua quedarà retinguda en
els porus més petits i la planta no podrà absorbir-la. Aquest tipus d’aigua s’anomena “aigua difícilment assimilable”. Al restar la quantitat d’aigua a capacitat de camp menys la
difícilment assimilable tindrem l’aigua disponible.

SÒL SATURAT

AIGUA NO RETINGUDA PEL SÒL

AIGUA SOBRANT

AIGUA DISPONIBLE

CAPACITAT DE CAMP

L’ aigua sobrant és la que surt lliurement del
sòl per l’acció de la gravetat. No pot ser utilitzada per les plantes perquè passa a una part
del sòl no accessible a les arrels.
L’ aigua disponible és la que pot ser absorbida
per les arrels suficientment ràpid per compensar les pèrdues per transpiració.
L’ aigua no disponible és la retinguda pel sòl
amb tanta força que les plantes no poden
absorbir-la amb suficient rapidesa per compensar la pèrdua per transpiració.

2.4.2. Capacitat de retenció
d’aigua de diferents tipus de
sòl

Això és relativament senzill de fer en una gespa, on es poden anar extraient daus o cilindres
de terra i anar comprovant com va baixant la
humitat, ja que ens movem en poca profunditat, 20-25 cm, i desprès podem tornar a tapar
els forats amb els mateixos daus o cilindres de
terra sense que es noti res.
Si s’aplica una dosi de 25 l/m2/h (o mm/h)
s’observa:
- en un sòl sorrenc pot baixar uns 40 cm
- en un sòl llimós pot enfondir uns 20 cm
- en un sòl argilós només baixarà uns 12 cm

La taula següent ens dóna una idea de la
quantitat d’aigua que pot acumular un sòl
diferenciant l’aigua disponible per a les plantes i la que està per sota del punt de marciment permanent i no la poden aprofitar.

sòl argilós
sòl llimós
sòl sorrenc

Capacitat de retenció en litres d’aigua/m
Textura
sorrenca
francosorrenca
franca
francollimosa
francoargilosa
argilosa

total
50-150
150-225
225-330
330-392
350-410
375-410

3

no
disponible
disponible
33-83
75-108
108-167
167-192
150-185
150-160

17-67
75-117
117-168
168-200
200-225
225-250

A continuació s’indiquen uns valors mitjos
orientatius de l’aigua disponible per m2 de
jardí, segons diferents fondàries explorades
per les arrels i diferents textures de sòl:

En el càlcul de la dosi de reg útil poden influir
també altres factors com la uniformitat del
reg, la pendent del terreny, la conductivitat
de l’aigua de reg, la salinitat del sòl, etc.
2

Litres d’aigua disponible/m a diferents fondàries
Textura
sorrenca
francosorrenca
franca
francollimosa
francoargilosa
argilosa

100 cm
60
90
140
180
170
155

50 cm 25 cm 20 cm
30
45
70
90
85
80

15
22
35
45
42
40

12
18
28
36
34
31

Normalment es recomana regar quan s’ha
esgotat el 40-50% de l’aigua disponible. Un
altre manera d’estimar la dosi de reg útil es
comprovar fins a quina profunditat baixa la
humitat a l’anar donant diferents quantitats
d’aigua fins arribar a la profunditat desitjada.

PUNT DE MARCIMENT

AIGUA RETINGUDA PEL SÒL

AIGUA NO DISPONIBLE

Medi Ambient i Serveis Urbans
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2.5. Càlcul teòric de la durada
del reg
Per a calcular la durada teòrica del reg, usarem les dades de necessitats hídriques de les
plantes, i les dades de la instal·lació de reg i en
concret de la pluviometria del sistema instal·lat.
Les necessitats en mm/dia dividides entre la
pluviometria del sector en mm/hora proporciona els minuts que s’ha de regar cada dia.
Per exemple, si calen 4 mm/dia (4 l/m2/dia) i
el sistema de reg dóna una pluviometria mitja
de 20 mm/h (20 l/m2/h), la durada del reg es
calcula segons:
Pluviometria del sistema de reg:
20 l/m2 en 60 minuts
Necessitats hídriques:
4 l/m2 en x minuts
Durada del reg:
60 minuts x 4 l/m2
= 12 minuts
20 l/m2

Element

Pluviometria orientativa

aspersors

de 8 a 20 mm/h
2
(per al càlcul s’ha usat 14 l/m /h)
de 40 a 50 mm/h
2
(per al càlcul s’ha usat 50 l/m /h)
de 2 a 8 mm/h per degoters de 2
2
l/h( d’1 a 4 per m ) o de 25 mm/h
si es tracta d’arbrat viari (11 per
2
m)
2
(per al càlcul s’ha usat 12 l/m /h)
de 12 a 18 mm/h
2
(per al càlcul s’ha usat 12 l/m /h)

difusors
degoters

broquet
giratori

2.6. Càlcul de les necessitats
hídriques
Per a calcular el temps de reg es tenen en
compte 4 tipus d’instal·lacions: aspersors,
difusors, toveres giratòries i/o degoter. Per a
cada un d’ells, la pluviometria orientativa és:

2.8. Horari de reg

Element

Precipitació mitjana

aspersors

cabal per element = 900 l/h (referència: tovera estàndard núm 8)
marc 8x8 m
cabal per element = 800 l/h (refeo
rència: tovera sèrie núm 15, 360 )
marc 4x4 m
cabal per element = 2 l/h
marc dels degoters en flors, entapissants i arbusts 0,5x0,5 m
2
precipitació 8 l/m /h
cabal per element = 161 l/h (refeo
rència: MP1000, MP1000, 360 )
marc 4x4 m

degoters

Normalment no cal regar cada dia, i cada cop
que es rega s’ha d’aplicar una quantitat
d’aigua que depèn de la profunditat de sòl que
es vol humitejar i de les característiques del
terreny ja sigui tipus sorrenc o argilós. És a dir
s’ha d’estimar una dosi útil de reg (o temps
útil de reg) per aconseguir la màxima eficàcia
de l’aigua.

de reg si alhora de fer els càlculs surt alguna
dada de freqüència amb decimals. Per exemple: si s’ha de regar cada 2,5 dies, això voldria
dir 2,8 dies a la setmana, per tant s’ajustarà a
3 dies a la setmana i es reduirà proporcionalment la dosi de reg. Si cal regar cada 3 dies,
vol dir 2,33 regs a la setmana, es regarà 2 dies
a la setmana i s’augmentarà la dosi de reg.

A continuació es detallen les precipitacions
mitges usades per al càlcul dels minuts de reg.
Si s’usen elements de diferent pluviometria,
caldrà refer els càlculs.

difusors

broquet
giratori
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Preferiblement és millor regar quan no hi hagi
insolació per a disminuir les pèrdues d’aigua
per evaporació. S’hauria de iniciar el reg a una
hora que permeti tenir-ho tot regat al voltant
de les 7:00 del matí, al menys els sectors
d’aspersió o de difusors. Això vol dir que
l’hora d’inici dependrà de la durada total del
reg.
Malgrat això, cada parc o jardí té una franja
horària òptima que pot dependre del subministrament d’aigua, de caigudes de pressió a la
xarxa, del vandalisme, del tipus d’ús que es
faci del parc, etc.

En cas de pluja i a partir d’una pluviometria
de 10 mm, s’anul·larà el reg.

2.7. Freqüència o dies de reg
La freqüència de reg es determina dividint les
necessitats hídriques setmanals o mensuals,
entre la dosi útil.
Actualment els programadors permeten treballar “a la carta”. Permeten seleccionar entre els 7 dies de la setmana els dies que es vol
regar. Potser caldrà retocar una mica la dosi
15

Per a programar un reg cal conèixer:
- Les necessitats hídriques de les plantes
- La pluviometria que proporciona la instal·lació de reg
- La dosi útil d’aigua per aconseguir la fondària humida necessària, que depèn de la textura del
sòl
- La durada del reg de cada sector
- Quins dies volem regar
- L’horari en el que volem regar

16
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PROGRAMACIONS DE REG PER A LA CIUTAT DE BARCELONA

3.- PROGRAMA ANUAL DE REG - Aplicació pràctica

Per el càlcul de la dosi d’aigua d’un espai verd
concret, farem servir com a coeficient de referència el coeficient de jardí segons s’explica en
el punt 2.2 d’aquest mateix Manual.

desembre

novembre

octubre

setembre

agost

juliol

juny

maig

abril

març

febrer

gener
gespa humit
gespa càlid
grups de flor
arbustos i entapissants

S’han agrupat els períodes o temporades de
reg reduint-les a tres, tardor-hivern amb un
reg setmanal, primavera amb dos regs setmanals i estiu amb tres regs, per a facilitar la gestió de les brigades de manteniment, sobre tot
per aquells comptadors que encara no són
telegestionats.

anys

Agrupant els mesos amb necessitats hídriques
semblants, s’obtenen les programacions anuals. Per al càlcul de la dosis d’aigua es té en
compte el mes de major necessitat hídrica. A
aquest consum l’anomenen consum teòric.
Ara bé, si tenim en compte el consum real,
basat en la lectura dels comptadors que es
realitza mensualment a Parcs i Jardins (que
inclou aigua potable i freàtica), s’observen
algunes diferències, tal com s’observa en el
gràfic següent.

L’any 2013, sis anys després de la primera
publicació del primer Programa de Reg, aquest
s’ha calculat i adaptat a la realitat a partir de
l’experiència dels jardiners en la seva aplicació.
El quadre de programacions que es presenta a
continuació pretén aproximar el consum teòric al consum pràctic, que s’intueix com una
correcta aplicació del reg programat. En ell
s’han incrementat els temps de reg en dos
minuts (temps calculat per a la càrrega d’una
instal·lació tipus), i s’ha determinat un promig
dels minuts entre els mesos que componen
cadascuna de les programacions de reg.

arbrat
1-2

Per a calcular de forma genèrica la dosi
d’aigua diària o mensual necessària per la
vegetació, es multiplica l’evapotranspiració
(diària o mensual) per el coeficient de cultiu
corresponent.
Les
dades
de
(Kc)
l’evapotranspiració corresponen al promig
obtingut durant els darrers anys.

no s’adapten del tot a les necessitats hídriques
dels elements vegetals dels nostres jardins i
que poden divergir del model estàndard de
clima mediterrani que adopta unes característiques especials a Barcelona.

arbrat
3-4
anys

D‘ençà la publicació del Manual de Reg l’any
2007 es fa un seguiment per avaluar la seva
aplicació.

minuts per dia de reg

dies/setmana

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

aspersor

20

20

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

difusor

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

rotator

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

20

20

dies/setmana

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

aspersor

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

difusor

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

rotator

4

4

10

10

10

15

15

15

15

15

4

4

dies/setmana

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

aspersor

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

difusor

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

rotator

20

20

15

15

15

10

10

10

10

10

20

20

goteig

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

dies/setmana

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

aspersor

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

difusor

10

10

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

rotator

20

20

15

15

15

10

10

10

10

10

20

20

goteig

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

dies/setmana

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

goteig

90

90

90

90

120

120

120

120

120

90

90

90

dies/setmana

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

goteig

60

60

60

60

90

90

90

90

90

60

60

60

REG D'ARBRAT AMB TONA
arbrat 1er any (Campanya de plantació)
dies/mes

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

dosi (litres)

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

arbrat 2on, 3er i 4rt any
dies/mes

1

1

2

2

2

3

4

4

3

2

2

1

dosi (litres)

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Aquestes variacions es poden atribuir tant a
les tasques de manteniment sobre els espais
verds durant la tardor i l’hivern i en l’ús responsable de l’aigua durant l’estiu, com a la
divergència que pot haver en les Kc tipus que
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4.- LA INSTAL·LACIÓ DE REG

3.1. Algunes observacions
- Quan un grup de flor es localitzi dins un parterre de gespa de clima humit, tot l’espai es
regarà d’acord a les necessitats hídriques de
la gespa.

- En talussos, quan s’hagi de regar amb aspersors, toveres giratòries o difusors durant més
de 8 min. caldrà fraccionar el reg com a mínim
en dos cops.

- Algunes entapissants i les aromàtiques en
general (Gazania, Verbena, Santolina,...) és
recomanable regar-les amb degoter per tal de
no mullar la planta.

- Quan es regui tres dies per setmana, i per
facilitar la gestió, preferentment serà dilluns,
dimecres i divendres. Quan es regui dos dies
per setmana, s’optarà per dilluns i divendres o
dilluns i dijous.

- En cas de reposar un arbre en una alineació
amb reg per degoter, es tornarà a programar
el reg de nova implantació per a tota
l’alineació. A l’hivern, en cas de pluja es tancarà el comptador.

Medi Ambient i Serveis Urbans

- A l’hivern, després de forts vents es farà un
reg extraordinari.

- En el reg d’arbres amb tona, quan es disposi
dels recursos necessaris, la freqüència de reg
s’incrementarà, igualant la del reg automàtic
d’arbrat i assegurant el reg de certes espècies:
Platanus sp. Populus sp., Tilia sp....

L’any 2013, un 61% de la superfície que es
rega a la ciutat de Barcelona disposa de reg
automatitzat amb sistemes de distribució específics per a cada tipus de plantació. Per un
major aprofitament de l’aigua, l’objectiu és
arribar en el futur a automatitzar el 100% del
reg dels espais verds.

ven d’una única xarxa primària a la qual estaven connectades les boques de reg. Més endavant a aquesta xarxa es van connectar els
sectors de reg automatitzat per aspersió, difusió i degoteig. En alguns casos l’obertura era
manual i en altres comandats per programador.

Els aspersors i difusors distribueixen l’aigua
uniformement en superfícies de plantacions
de port baix com gespes, prades i entapissants. En arbrat viari, jardineres, i en els parterres que ho requereixin, s’empra el reg localitzat com el degoteig. La programació del reg
automatitzat permet regar en hores nocturnes
i millorar l’aprofitament de l’aigua.

L’any 1999 es va redactar el Plec de Condicions Tècniques per al disseny i l’execució de
les instal·lacions de reg, que definia les característiques que havien de complir les noves
instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics
de la ciutat de Barcelona. Com a novetat més
important va destacar que “totes les noves
instal·lacions han de disposar de dues xarxes
primàries, una per al reg automatitzat i l’altra
per a les boques de reg”.

Un projecte de reg requereix la realització
d’un estudi del tipus de vegetació (consulta
agronòmica) que determinarà el sistema de
distribució de l’aigua (disseny hidràulic). El
disseny hidràulic estableix quins han de ser els
elements de conducció, repartiment i control
(dimensionat) de la xarxa, per aconseguir que
l’aigua es reparteixi d’acord amb les necessitats del medi.

- Els regs d’implantació requereixen especial
dedicació ja que és un moment delicat per la
planta i el sòl s’ha de mantenir humit i sense
entollar.

Les primeres instal·lacions de reg dels parcs i
jardins de Barcelona eren manuals i disposa-

- En el moment de la plantació es farà un primer reg amb mànega (amb tona en el cas
d’arbres).

La darrera versió del Plec de Condicions Tècniques per a les instal·lacions de reg, es pot
consultar a la pàgina web
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient
A continuació es resumeixen les característiques més importants d’una instal·lació de reg.

- En la reposició de falles d’arbrat viari, s’usa
un tutor pintat de diferent color cada any per
a senyalitzar els arbres que han de regar les
tones.

El programa anual de reg permet programar els minuts i els dies de reg, segon la tipologia de vegetació, el sistema de reg emprat i el moment de l’any.
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4.1. La instal·lació de reg
Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins
públics tenen dues parts:
Una part, propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i una clau de
pas. Aquesta clau és de quadradet i està en
una petita arqueta abans del comptador. Les
dimensions d’aquests pericons les determina
la companyia d’aigües.

L’altra part de les instal·lacions està formada
per la xarxa de reg pròpiament dita. És propietat de l’Ajuntament de Barcelona i és gestionada per PiJBIM.

El manteniment de l’arqueta del comptador és
responsabilitat de PIJBIM que s’encarrega de
conservar-la neta i en condicions per a facilitar
les lectures. Qualsevol fuita o anomalia dins
d’aquesta arqueta s’ha de notificar a la companyia subministradora.
La clau de pas anterior és d’ús exclusiu de la
companyia subministradora i no s’ha d’usar en
cap cas tret d’una emergència i prèvia comunicació al departament de Consums de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de Medi
Ambient i Serveis Urbans.
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La instal·lació elèctrica del sistema de reg automàtic està formada per un programador que
controla automàticament l’hora de posada en
marxa, els dies de reg, i el temps de reg dels
sectors. La instal·lació elèctrica, de cable de
mànega de protecció 1000v, connecta el programador amb les electrovàlvules.

4.1.1. Reg per aspersió

Els pluviòmetres o sensors de pluja eviten el
funcionament del sistema automàtic en cas de
pluja. No modifiquen el programa de reg; el
programador acostuma a seguir funcionant
igual però el corrent elèctric a 24v no arriba a
les electrovàlvules. Actualment, el sensor de
pluja és indispensable per a qualsevol instal·lació.

Aquest tipus de reg sempre ha d’estar automatitzat amb programadors, i el càlcul hidràulic d’un sector de reg s’ha de fer tenint en
compte que ha de ser pròxim al cabal subministrat pel comptador. Els aspersors són de
turbina amb vàlvula anti-drenatge tipus i
compatibles, segons els criteris aprovats per
PiJBIM en el Plec de Condicions Tècniques per
a les instal·lacions de reg.

Medi Ambient i Serveis Urbans

El reg amb aspersor és un sistema destinat al
repartiment d’aigua d’acord amb una pluviometria prefixada, idoni principalment per a
superfícies geomètricament bastant regulars i
amb una amplitud considerable.
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4.1.2. Reg per difusió o broquet giratori
El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb una pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies
geomètricament regulars i de dimensions
reduïdes. Aquest tipus de reg ha de ser automatitzat amb programadors i el càlcul hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte
que ha se ser pròxim al cabal subministrat pel
comptador. S’utilitzen difusors emergents
amb vàlvula anti-drenatge, tipus i compatibles
amb pas de rosca de toveres “boquilles” i carcassa, segons els criteris aprovats per PiJBIM
en el Plec de Condicions Tècniques per a les
instal·lacions de reg.

El reg amb difusors amb broquet giratori és un
sistema de reg destinat a repartir l’aigua
d’acord amb una pluviometria prefixada. És
recomanable per parterres amb superfícies
irregulars, fortes pendents (>33%), emplaçaments on es treballa amb baixa pressió, i com
alternativa a zones on no sigui possible la instal·lació de reg per degoteig. D’altra banda no
està indicat en instal·lacions on un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg,
ja que la durada del reg s’allarga molt en el
temps i només es disposa d’una franja horària
per a realitzar tots els programes.
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4.1.3. Reg per degoteig
El sistema de reg per degoteig consisteix en
una canonada de polietilè amb degoters autocompensants inserits a distàncies variables.
Aquest tipus de reg és automatitzat amb programadors i està destinat obligatòriament a
l’arbrat viari, a les jardineres i aquells parterres que ho requereixin tant pel tipus de vegetació com les característiques del terreny.

27

La seva connexió a la xarxa secundària es fa
amb els accessoris específics per a cada producte, col·locant vàlvules (de ventosa, drenant, etc.,) i altres accessoris corresponents
segons el producte, tal i com s’especifica a
l’actual plec de condicions tècniques
d’instal·lacions de reg.
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4.1.4. Automatització de la
xarxa de reg
El bypass és un conjunt d’elements que consta
d’electrovàlvula, 3 vàlvules de ràcord pla, dos
colzes mascle i femella de llautó, dues T de
llautó i dos enllaços mixtos amb rosca mascle.

freàtica per al reg d’arbrat i zones verdes. Això
implica un tractament diferenciat de les instal·lacions de reg. Aquesta consta de dues
escomeses d’aigua, una provinent del freàtic i
l’altra provinent de la xarxa potable. La xarxa
d’aigua freàtica subministra aigua a la xarxa de
reg, mentre que la xarxa d’aigua potable alimenta a més de la xarxa de reg, les boques de
reg.
Quan una instal·lació disposa de dos comptadors, un d’aigua potable i un d’aigua freàtica,
hi ha un carret intercanviable (maniguet retràctil) que, al connectar-se al comptador
d’aigua freàtica només dóna servei a la xarxa
de reg automàtica. En aquest cas les boques
de reg queden connectades a l’aigua potable.

És la part automàtica i manual de posta en
funcionament d’un sector de reg, i en el cas de
reg per degoteig i micro irrigació s’ha de dotar
de reductor de pressió i filtre.
Programadors
Totes les instal·lacions de reg s’han
d’automatitzar i han de ser telegestionades
amb programadors electrònics modulars ampliables, de tipus professional i homologats
per PiJBIM en el Plec de Condicions Tècniques
per a les instal·lacions de reg.

4.1.5. Instal·lacions amb aigües
del freàtic
Des de l’any 2000, i seguint els criteris sostenibles de la gestió del verd i l’aprofitament de
recursos naturals, s’ha introduït l’ús d’aigua

29

La xarxa d’aigües freàtiques està en procés
d’ampliació i consolidació a Barcelona.
Les instal·lacions hidràuliques per a reg amb
aigües provinents del freàtic tenen les mateixes característiques que les instal·lacions de
reg amb aigua potable. Per a diferenciar-les,
tots els elements de les instal·lacions que utilitzin o puguin utilitzar aigua freàtica (electrovàlvules, canonades, aspersors, difusors, degoters, etc.) han de portar un distintiu de color violeta (pantone 2577u-ral 4001).
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4.2. El reg manual
El reg manual és el més tradicional de la història de la jardineria. Tot i que la tendència és
automatitzar els regs, en alguns casos bé sigui
per dificultats en l’aplicació de la nova tecnologia, per la dispersió dels espais, o en la reposició de falles de l’arbrat viari, és encara freqüent en les zones verdes de la ciutat.
Està constituït bàsicament per boques de reg i
mànegues, i per tones o cubes.

a la superfície a regar. Consta de tres parts
principals:
- la coberta, normalment de goma estriada,
de color negre i resistent a l’abrasió per
fregament i als agents atmosfèrics,
- el tub interior per on circula l’aigua, normalment de goma sintètica llisa de color
negre
- el reforç, constituït per una intersecció de
teixits de fibra sintètica entre la coberta i el
tub interior.

D’altra banda, en el moment de la plantació
de qualsevol vegetal, sempre es recomana un
reg manual en profunditat fet amb mànega o
tona.

Les boques de reg han d’estar ubicades preferentment fora dels parterres i el més a prop
possible d’aquests, i han d’especificar a la tapa
“Reg Parcs i Jardins”.

4.2.2. Mànega
La mànega és l’element que s’utilitza per al
transport de l’aigua des de la boca de reg fins

4.3. Tasques per al correcte
funcionament de les instal·lacions de reg
El responsable de manteniment de la zona ha
de disposar, sempre que sigui possible, d’un
plànol de la instal·lació de reg on han d’estar
ubicats i especificats tots els elements a mantenir. En el plànol també s’ha de indicar les
característiques del programador: marca, model, número de sectors, i el dibuix de la delimitació dels sectors de reg amb una breu descripció de cadascun d’ells a la llegenda. Per
exemple:
ubicació:
Marca:
Model:
Estacions:
Estacions connectades:

4.2.1. Boques de reg
Les boques de reg han
d’estar separades entre
elles com a màxim a 50 m.
de distància, cobrint tota la
zona on s’instal·len amb
una mànega de 25 m.
L’esmentada distància no
és computable, en zones
amb dificultats o obstacles,
escales i en creuament de
calçada per on circulin vehicles. L’alimentació
hidràulica s’efectua de la xarxa primària amb
una canonada de 50 mm de diàmetre. Per
qüestions de seguretat es connectaran únicament a la xarxa d’aigua potable.
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4.2.3. Reg amb tona
En totes les plantacions d’arbrat viari d’obra
nova és obligatòria la instal·lació de reg per
degoteig. En les reposicions de falles, el reg es
fa amb tones, usant
sempre aigua freàtica.
En ambdós
casos,
el
primer reg
es fa amb
tona i molt
abundant.
Tal
com
s’especifica
en el punt
3.1., en la
reposició de falles d’arbrat viari, s’usa un tutor
pintat de diferent color cada any per a senyalitzar els arbres que han de regar les tones
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Sector 1

12 aspersors

Gespa zona entrada

Sector 2

15 aspersors

Gespa parterres palmeres

Sector 3

23 difusors

Planta temporada parterre central

Sector 4

300 m degot. a 0,30

Tanca Xiprers

També cal tenir una còpia del manual
d’instruccions del programador.

4.3.1. Verificació del consum
d’aigua per sectors
Per saber el cabal consumit per cada sector de
reg podem utilitzar 2 sistemes:
- Obrir els diferents sectors de reg i anotar
les voltes que donen les agulles del comptador durant 1 minut
- Comptar el número d’emissors que reguen
junts en cada sector, anotar el número de
cada tovera i mesurar la pressió a prop del
primer i últim emissor. Buscar les dades de
rendiment dels emissors als manuals tècnics.

degoters, el funcionament autocompensant o
no, la pressió de treball real, i el cabal dels
degoters. (Per ex.: un anell de 2,0 metres al
voltant d’un arbre, amb degoters a 0,30 m,
suposa 7 degoters; si són de 3,5 l/h autocompensants i autonetejables, consumiran un
cabal de 24,5 l/h si la pressió de reg mesurada
a l‘anell està compresa entre 1 i 3,5 atm. )

4.4.Manteniment general de
les instal·lacions de reg
A continuació s’ofereix un recull de les tasques
més importants que cal realitzar per mantenir
la instal·lació de reg en perfecte estat. Per a
completar la informació cal consultar el procediment de formació interna de PiJIMB,
PFI/04.00 “Metodologia de treball per al manteniment d’instal·lacions de reg”.
Les instal·lacions de reg amb aigua freàtica
hauran de seguir les tasques de control referides en el document IMA/10.01 Control legionel·la en xarxes de reg.

4.4.1. Feines periòdiques
Es realitzaran les següents tasques de manteniment amb la freqüència necessària per cada
cas:
- Mantenir netes les arquetes
- Supervisar el bon estat de les connexions
elèctriques i la valvuleria
- Mantenir nets els armaris dels programadors
- Regular o comprovar els reductors de pressió en zones on la pressió màxima és excessiva, (si la pressió màxima pot superar la
pressió nominal de la canonada i no hi ha
regulador cal instal·lar-ne)
- Periòdicament, fer cicles de reg manual de
poca durada i revisar el funcionament de
cada sector

En el cas de degoters integrats cal estimar els
metres lineals de canonada, la separació dels
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- És molt important un bon purgat de les
canonades durant la instal·lació i després
d’una reparació

-

-

-

-

- Si hi ha risc de glaçada buidar la instal·lació
deixant obertes les vàlvules d’esfera, filtres, grups de pressió, etc.
- Quan s’observi que l’aigua surt nebulitzada
s’ajustarà el regulador de cabal de
l’electrovàlvula fins que l’emissió d’aigua
sigui en “gotes”
- Tractament de desinfecció per a la prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions d’aigua freàtica

4.4.2.Manteniment d’aspersors
Per al bon funcionament dels aspersors, es
tindran en compte les següents recomanacions:
- Controlar la pressió de l’aspersor més proper a l’electrovàlvula i la del més allunyat.
La variació de pressió entre ells no ha de
superar el 20%. Si és superior cal cercar solucions: sistemes autocompensants, reduir
cabals, reordenar sectors de reg, substituir
canonada, tancar circuits, etc.
- Ajustar la pressió de cada sector amb el
regulador de cabdal o instal·lar un regula-

dor. (La pressió recomanada per la majoria
d’aspersors comercials és de 3 atmosferes)
Evitar el drenatge del sector pels aspersors
més baixos revisant o posant aspersors
amb vàlvula antidrenatge
Si la pressió és massa baixa reduir la mida
de les toveres per tal de baixar el cabal, i
així aconseguir una pujada de pressió
Substituir aspersors defectuosos per aspersors de les mateixes característiques i toveres del mateix cabal
Disposar de les claus o eines necessàries
per graduar correctament els aspersors
Cal regular l’angle i l’abast dels aspersors
periòdicament

4.4.3. Manteniment de difusors i broquets giratoris
Per al bon funcionament dels difusors, es tindran en compte les següents recomanacions:
- Adequar el tipus de tovera a l’amplada del
parterre ( el número que porten indica l'abast en peus, i un peu equival a uns 30
cm.). Per a mitjanes molt estretes utilitzar
toveres de franja lateral
- L’abast màxim d’una tovera no s’ha de
retallar més d’un 25% perquè faci un bon
vano. (Recordar que per poder retallar
l’abast d’una tovera ha de portar el filtre)
- Netejar i/o canviar periòdicament els filtres
dels difusors
- Netejar periòdicament les toveres
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- Comprovar periòdicament el bon estat de
les tapes dels difusors. Si no s’ajusten bé,
l’aigua perd pressió i pot causar embassaments
- Cal regular l’angle i l’abast dels difusors
periòdicament
- Cal netejar periòdicament els filtres dels
aspersors

4.4.4. Manteniment de sistemes de degoteig
Per al bon funcionament d’un sistema de degoteig, es tindran en compte les següents
recomanacions:
- Comprovar periòdicament la variació de
pressió des del dia de la posada en marxa
de la instal·lació (això ens avisarà de possibles fuites o embús dels emissors)
- Netejar filtres periòdicament
- Evitar pressions superiors a 2 atm, ja que
distorsionen el funcionament de la instal·lació
- Revisar el funcionament de ventoses o
vàlvules anti-sifó i les vàlvules de rentat
- És interessant dur a sobre una bossa de
maniguets per reparar possibles talls sobre
la marxa. Aprofitar si s’han de fer feines de
neteja d’herbes, fer-les amb el reg en marxa perquè es reconeguin a l’instant les possibles fuites i es reparin
- Netejar tot el sistema cada sis mesos

4.4.5. Manteniment del sistema de programació
Per al bon funcionament del programador,
cada vegada que es faci el canvi de programació es tindran en compte les següents recomanacions:
- Revisar que l’hora sigui la correcta
- Revisar que el programa sigui l’adequat a
l’època de l’any

- Revisar que estigui en posició AUTO
- Provar de fer un cicle manual curt de tots
els sectors, (per ex. 2 minuts per sector)
- Si no es rep informació de la pantalla verificar que el cablejat estigui correcte. Si no és
així, comunicar-ho al servei
- Comprovar el correcte funcionament del
sensor de pluja
- Comprovar la tensió d’arribada al solenoide (revisar connexions i empalmes)
- Comprovar si el solenoide s’activa. Si no és
així, substituir el solenoide i usar connexions estanques
- Comprovar que el regulador de cabal no
estigui tancat
- Anualment revisar les piles del sistema, i
canviar-les quan sigui necessari

4.4.6. Manteniment del reg
amb mànega
- Cal substituir periòdicament les juntes de
la giratòria i les juntes de les connexions de
les mànegues

4.5. Normes d’ús
Hi ha un seguit de normes d’ús comunes a tots
els sistemes de reg:
- Cal conèixer la ubicació exacta de totes les
arquetes, programadors, sondes, dipòsits,
comptador i de totes les vàlvules que formen part de la instal·lació
- Cal conèixer, en la mesura que es pugui, les
instal·lacions subterrànies que transcorrin
paral·leles a les instal·lacions de reg, com
per exemple canalitzacions d’aigua, de gas,
d’enllumenat públic, semàfors, etc.
- Cal tenir una cura especial en les instal·lacions de reg que es trobin situades
sobre el metro, aparcaments, soterranis
d’edificis, transformadors d’alta tensió, etc.
- Cal tenir cura de les instal·lacions de reg
programat en els dies de pluja. Amb una
pluviometria (quantitat de pluja) de 10 l/m2
s’anul·larà la programació de reg o es tancarà el comptador.
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- En regs programats a hores nocturnes cal
realitzar una arrencada dins de l’horari laboral per tal de verificar el bon funcionament de tots els elements de la instal·lació,
cada 15 dies
- Cal mantenir tapades les arquetes de reg
abans, durant i després de cada reg. Així
s’evita el risc d’accidents (algú podria caure-hi) i d’avaries
- Les vàlvules esfèriques, conegudes també
com a vàlvules “de bola”, sempre s’han
d’obrir en tot el seu recorregut per evitar
que es perforin
- Cal recordar que per tancar qualsevol vàlvula, la clau gira cap a la dreta, és a dir, en
el sentit de les agulles del rellotge; per
obrir-la, la clau gira cap a l’esquerra, és a
dir, en sentit contrari al de les agulles del
rellotge
En les instal·lacions de reg per aspersió i difusió,
- No s’accionarà mai el sistema de reg mitjançant
l’obertura
manual
de
l’electrovàlvula. Sempre es farà des de la
vàlvula de by-pass
- En tots els casos cal emprar sempre les
toveres adequades
En les instal·lacions de reg per degoteig
- Mai no es manipularà la vàlvula reductora
de pressió, ja que les canonades suporten
una pressió específica i qualsevol canvi pot
produir fuites o un mal funcionament del
sistema. En aquestes instal·lacions cal tenir
present que es troben a una profunditat de
10 cm aproximadament. Per això és molt
important, abans d’entrecavar, accionar la
xarxa de reg i observar el recorregut de la
línia d’humitat. Així s’evitarà fer malbé la
xarxa
En el reg amb mànega
- Mai s’ha d’obrir una boca de reg sense la
giratòria col·locada. Si és imprescindible

-

fer-ho, apartarem els ulls de sobre de la
boca de reg, ja que el sauló o altres sòlids
que poden trobar-hi s’hi poden causar ferides greus en sortir projectats per la pressió
de l’aigua
Al tancar les boques de reg, mai no s’ha de
forçar-les
Cal emprar sempre que sigui possible les
claus de “T” i no claus angleses
No s’ha de deixar la boca de reg destapada
mentre es recull la mànega
Al col·locar la giratòria, s’ha d’estrènyer
amb força a la boca de reg
Mai no es recolliran les mànegues amb
aigua al seu interior
No s’ha d’arrossegar mai per terra les connexions de la mànega

4.6. Com actuar davant avaries
Algunes normes que s’han de tenir en compte
quan es produeixen avaries són:
- Quan es tracta d’avaries produïdes per
treballs específics al terreny, cal observar la
profunditat, la trajectòria, les dimensions i
el material de les canalitzacions amb molta
atenció. Aquestes dades són útils per procedir a la reparació i a més ajuden a prevenir possibles avaries en el futur
- Si a causa de treballs específics de jardineria se secciona totalment o parcialment
una canalització, cal obturar immediatament els dos extrems de la mateixa amb
paper, mai amb draps o amb plàstics, ja
que aquests dos últims materials poden
embussar la canonada
- Quan es realitzen escocells per a la plantació d’arbres o arbusts, tant si es fa amb
mitjans manuals com mecànics, cal parar
atenció als senyals que podem trobar com
cintes plàstiques, maons, o zones formigonades. Aquests senyals adverteixen de la
presència de diverses instal·lacions com
xarxes elèctriques d’alta o baixa tensió, canonades de gas, canonades d’aigua, cables
telefònics, etc.
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- Al tancar un comptador sempre es deixarà
oberta la boca de reg o el sector de reg que
estigui més elevat respecte al comptador.
Així, quan es torni a obrir el comptador, la
instal·lació es purgarà, deixant sortir l’aire
que pogués haver-hi a les canonades.
D’aquesta manera s’evita el risc de que a
l’estar totes les sortides tancades la instal·lació pateixi un augment excessiu de
pressió que la podria fer malbé

4.6.1. Avaries greus
Són aquelles que es produeixen a les xarxes
primàries i que comporten una fallida de tot el
conjunt de la instal·lació, com ruptures o fuites al comptador, a les boques de reg o a les
canonades de la xarxa primària
Normes a seguir:
- Tallar el subministrament d’aigua des de la
vàlvula intermèdia corresponent. Si no n’hi
ha, es talla des del comptador
- Verificar que els rellotges del comptador
no es moguin, per confirmar que s’ha tancat el comptador corresponent
- Buidar la instal·lació obrint la boca de reg o
el sector de reg situat en el punt més baix
de la mateixa. D’aquesta manera s’evita el
risc de fuita i embassament d’aigua, que
podria produir un esllavissament del terreny

- Revisar el lloc on s’ha produït l’avaria i confirmar que està controlada
- Si la zona presenta algun tipus de perill,
senyalitzar-lo convenientment
- Estendre el comunicat d’avaria corresponent amb totes les dades: situació, profunditat, material, color i diàmetre de la conducció, així com el tipus de paviment
- Informar a la resta de la brigada de la situació, especificant quina vàlvula o comptador està tancat. Així s’evitarà que per manca d’informació un company l’obri i empitjori la situació

4.6.2. Avaries lleus
Són totes aquelles avaries que es produeixen a
les xarxes secundàries i que comporten la
fallida d’un sector molt localitzat de la instal·lació, com electrovàlvules, aspersors, vàlvules by-pass, canonades de xarxes secundàries, etc.
Normes a seguir:
- Tancar la vàlvula intermèdia o la de by-pass
- Revisar el lloc on s’ha produït l’avaria i confirmar que està controlada
- Estendre el comunicat d’avaria corresponent amb totes les dades: situació, profunditat, material, color i diàmetre de la conducció, així com el tipus de paviment
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5.- MESURES DE CONTROL
En la construcció de nous espais verds i en la
plantació d’arbrat viari, Parcs i Jardins participa assessorant tècnicament respecte a la selecció d’espècies, les mides de plantació, les
instal·lacions de reg... I ho fa des de l’inici del
procés, revisant els projectes, fins a la recepció definitiva de l’obra executada. En el cas de
les instal·lacions de reg, supervisa els materials, cabals, diàmetres de canonada, càlculs
hidràulics, instal·lació de bypass de seguretat
als comptadors,...fa el seguiment de la instal·lació segons el Plec de Condicions Tècniques de Reg, i verifica el seu funcionament per
a la recepció definitiva.
En el manteniment dels espais verds i per a la
gestió del reg, s’aplica el Programa anual de
reg d’aquest Manual. D’ençà del 2006 el personal de PJiBIM realitza lectures mensuals dels
comptadors, les quals donen una dada de
consum real, independentment de les realitzades per la companyia subministradora
d’aigua.

REFERÈNCIES
Els sistemes telegestionats proporcionen dades relatives al reg. Aquestes dades s’avaluen i
a partir de les incidències produïdes s’actua
d’una manera o una altra. En la gestió del reg
telegestionat, es treballa, com a base pels
càlculs, amb les dades meteorològiques proporcionades per la xarxa d’estacions pluviomètriques de Clabsa, i el Servei Meteorològic i
la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya corresponents al dia anterior i previsió per al dia
actual que marcaran les condicions del reg.
Quan les condicions ho requereixen (previsió
de pluja o pluja) es desactiven els programes
de reg i es comunica als interessats (responsables del reg). Les dades meteorològiques,
juntament amb les dades derivades de les
lectures dels comptadors, són analitzades en
conjunt aconseguint així, la dada d’aportació
hídrica.

Manual de Reg. Les instal·lacions de reg dels parcs
i jardins públics de Barcelona. Descripció, normes
d’ús i manteniment.
Ajuntament de Barcelona, Parcs i Jardins Institut
Municipal. 1994
Plec de condicions tècniques per al disseny i
l’execució de les instal·lacions de reg
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 2a
Revisió: Gener 2002. Última revisió: juny 2011
Técnicas de riego. 4ª edición
José Luis Fuentes Yagüe
Ediciones Mundi Prensa. 2003
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Manual de Riego de Jardineria
Consejería de Agricultura y pesca. Junta de Andalucía. 2006
XAC. Xarxa d’estacions Agrometeorològica de
Catalunya
http://www.ruralcat.net/web/guest/agrometeo.es
tacions

S’ha dissenyat un mètode informàtic que contempla la presa de les dades mensuals, i que
permet visualitzar qualsevol desviació detectada en els sistemes de reg o altres irregularitats que són trameses al responsable per a la
seva esmena.

Servei meteorològic de Catalunya
www.meteocat.com
Agència catalana de l’aigua (Consulta de dades de
l’aigua i el medi)
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/xarxes_de_
control.jsp
“Nueva web de la Agencia Estatal de Meteorología”
http://www.aemet.es/es/nuevaweb

Medi Ambient i Serveis Urbans compta amb diferents mesures de control del consum d’aigua
per al reg dels espais verds:
- Assessorament tècnic en la redacció dels projectes
- Control en l’execució de la instal·lació
- Control del consum d’aigua dels espais verds a través de telegestió
- A través de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001
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Informació pluviomètrica en temps real
http://www.clabsa.es/Catala/Meteorologia/Contin
guts%20privats/Continguts%20privats.htm
La comunitat virtual agroalimentària i del món
rural
www.ruralcat.net
wucols (Water use classification of landscape
species)
NTJ: Normes Tecnològiques de Jardineria i paisatgisme
Normes editades pel Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de
l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment Fundació de la jardineria i el paisatge.
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En el present document és recull totes les especificacions tècniques,
amidaments i informació d’obligat compliment per al disseny i l’execució de
noves instal·lacions de reg. Està dirigit a projectistes, direcció d’obra,
contractistes i tècnics municipals.
El present Plec de Prescripcions tècniques per al disseny i les instal·lacions de
reg (que a partir d’ara es denominarà amb les sigles PPTR), té per objecte
establir a través de preceptes i normes, les condicions, processos i qualitats
mínimes a acomplir en els subministrament, obres, instal·lacions i qualsevol altre
treball necessari per al disseny i l’execució d’un projecte d’instal·lació de reg a la
ciutat de Barcelona.
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4.1 INSTAL·LACIONS AMB AIGÜES DEL FREÀTIC ................................................ 22
4.2 INSTAL·LACIONS AMB AIGUA REGENERADA ................................................. 23

COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG

La instal·lació de reg gestionada per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, que a partir d’aquest punt es denominarà al present document amb
les sigles de PiJBIM, consta de les següents parts(Detalls 1 i 2):
2.1. Estructura bàsica: xarxa primària, secundària, canalitzacions,
pericons i tapes.
2.2. Distribuïdors d’aigua
2.3. Programació

3.1 CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT AMB COMPANYIES ..................... 18
3.2 SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ D’OBRA ................................................................... 19
3.3 ASSAIG DE LES INSTAL·LACIONS .................................................................... 20
3.3.1 Assaig de pressió interior de canonades de reg........................................... 20
3.3.2 Assaig d’estancament de canonades de reg ................................................ 21

4 FONTS D’AIGUA ALTERNATIVES ............................................................... 22

INTRODUCCIÓ

2.1

ESTRUCTURA BÀSICA DE LA XARXA DE REG

Les instal·lacions de reg dels parcs i jardins públics tenen dues parts:
-

5 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ........................................................................ 24
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Una propietat de la companyia subministradora formada pel
comptador i una clau de pas anterior al mateix. La clau de pas anterior
és de quadradet i està en una petita arqueta abans del comptador.
Les dimensions d’aquests pericons les determina la companyia
d’aigües. El manteniment de l'arqueta del comptador és
responsabilitat de PIJBIM que s’encarrega de conservar-la neta i en
condicions per a facilitar les lectures. Qualsevol fuita o anomalia dins
d’aquesta arqueta s’ha de notificar a la companyia subministradora.
La clau de pas anterior és d'ús exclusiu de la companyia
subministradora i no s'ha d'usar en cap cas tret d’una emergència i
prèvia comunicació al departament de Consums.
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L’altra part de la instal·lació està formada per la xarxa de reg
pròpiament dita, inclosa la clau posterior del comptador. És propietat
de l’Ajuntament de Barcelona i és gestionada per PiJBIM.

S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són
subministraments considerats normals per la S.G.A.B. Si en casos excepcionals
s’ha de poder regar més d’un sector alhora i, prèvia consulta als tècnics de
PiJBIM, s’estudiarà la possibilitat de treballar amb cabals de 25m3/h. En tot cas i
independentment del cabal subministrat pel comptador, el sectors de regs no
podran ser superiors a 8,5m3/h.
El cabal necessari, es determinarà tenint en compte la zona a regar i les
possibilitats d’ampliació d’aquesta.
Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè:
-

Baixa densitat (PE 32) en canonades de diàmetres  75 mm.
Baixa o mitja densitat (PE 50B i PE 80) per canonades 75> 90 mm
Alta densitat (PE 50A i PE 100) i canonada rígida per > 90 mm.
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En cas que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de bypass
mestre, caldrà efectuar-ho, annex al comptador (Detall 3).
Sens perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la
xarxa primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ó ½” superior
al diàmetre de la canonada d’entrada al comptador.
Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada
s’augmentarà dues mides ó 1” superior. Per raons constructives, quan es
determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la
seva longitud.
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø en una
longitud de fins a 150 m. Si es supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a
63 mm.
Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula
d’esfera fixa i juntes de ràcord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de
l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra, de pas de calçada,
amb tapa de fundició segons els criteris establerts per PiJBIM.

Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió
de treball com a mínim de 10 atm., i segons normativa per a ús alimentari.

La xarxa primària haurà d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 sectors
de reg aproximadament. Dites actuacions hauran d’estar consensuades amb els
tècnics de PiJBIM.

2.1.1 Xarxa primària

2.1.2 Xarxa secundària.

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre,
ubicat junt al comptador d’aigua, fins els diferents mecanismes que en posició de
tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions
independents, una per a les boques de reg que es connectarà abans del bypass
mestre amb clau de pas, i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es
connectarà a la sortida del bypass mestre (Detall 3).

És el tram de canonada principal entre el bypass sectorial i la derivació als
elements de distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig
o exudants, i barbotejadors. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir
una via de sortida. Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics
de cada element.

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fundició i en
diàmetres de 90 mm., o majors, hauran de ser de llautó, fundició, electrofusió o
termofusió fins al final.
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat
acompliment demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit
adreçat a PiJBIM.
La connexió s’efectuarà a la sortida del bypass mestre, col·locant vàlvules de
ràcord pla en totes les canonades per independitzar-les.

4

El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud, dependrà del cabal que hi
circuli (segons projecte) i de la seva longitud. Sense prejudici dels corresponents
càlculs hidràulics i per un concepte constructiu com a criteri general:

Cabal
1.000l/h
2.000 l/h
4.000 l/h
10.000 l/h
20.000 l/h

Canonada
20 mm
25 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Accessoris
½”
¾”
1 ¼”
1 ½”
2”
5
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a. Rases dins de parterres i paviments de sauló

2.1.3 Canalitzacions
Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer
sota paviment tou, evitant les zones asfaltades o pavimentades, i a una fondària
de 50cm (en tots 2 casos).

Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant el terra amb
un abombament de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una
granulometria fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló.

En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces
prefabricades,... es col·locaran passa tubs, amb el doble de diàmetre interior que
el de les canonades, amb pericó de registre per cada 40 m de distància, com a
màxim, de la mateixa manera que en corbes tancades i accessoris. El traçat de
les canonades en zones de paviment, sorra o parterres, es realitzarà segons el
detall de la figura número 4. En aquells casos on el traçat de la xarxa de reg
discorri sobre un forjat tipus pàrquing, metro o altres, caldrà seguir la secció de
detall 5 del present plec.

En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores
d’espasa de fins a 20 cm. d’amplada o manualment.

En paviment tou amb sistema de drenatge de graves o altres materials, les
canonades discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a
mínim un gruix de 40 cm de terra.
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es
col·locaran tubulars amb arquetes de registre als dos costats de la calçada,
ubicades aquestes a les voreres, fora de l’àmbit de guals i pas de vianants, sent
visibles les tubulars en el seu interior (Detall 6). Com a cas excepcional i prèvia
consulta als tècnics de PiJBIM, aquells encreuaments de calçada amb canonada
secundària de reg per degoteig on la calçada sigui<5m, no cal que tingui registre
en pericó, sent aquest el mateix escocell del carrer.

Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un
mateix sector de reg.

Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de
20 cm. piconades al 95 % PM.
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin vàries canonades o conduccions
elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm., per facilitar
reparacions posteriors (Detall 4).

b. Rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments
especials
S’efectuaran segons el disposat en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de
Serveis en domini públic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona (Detall 4 i 6).

2.1.4 Pericons i tapes
Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb tapa de
60x60cm) per by-pass mestres i by-pass sectorials dobles, de 60x60cm per la
resta com serien registres, creuaments de calçada, vàlvules de descàrrega
manual i automàtica,... amb frontisses i tanca (Detalls 7 i 8). I, en tots els casos,
especificarà “Reg Parcs i Jardins”.

A) Rases:
La rasa tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm d’ample i 50 cm de fondària
fins la generatriu superior del tub. Un cop oberta la rasa, es regularitzarà el fons
amb una base de sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 cm. A
continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una
capa de 15 cm. de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres,
etc,....) toqui la canonada i seguidament es procedirà al farcit de la rasa.
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions
elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm, per facilitar
reparacions posteriors.
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Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el
fons serà de 20 cm. de grava pel drenatge (Detalls 9 i 10). Únicament es
formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que es connecti a embornal.
El sentit d’obertura de la tapa, per seguretat, anirà cap a parterre i calçada.
Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. aproximadament
de la vorada col·locant passa murs que connectin el pericó amb l’interior del
parterre.
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En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., les arquetes
s’ubicaran a l’interior del parterre a 30 cm de la vorada, quedant el marc de la
tapa collat al pericó amb morter i acabant en bisellat el voltant del pericó per
afavorir el creixement vegetal.
L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter tipus 1 i 3. Es disposaran passa
murs amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar. (Detalls 9 i 10)
Les tapes dels pericons han de complir amb les següents característiques:
(Detalls 7 i 8):
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2.2

DISTRIBUÏDORS D’AIGUA

Els distribuïdors d’aigua són aquells elements específics d’una instal·lació
destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una pluviometria determinada: boques
de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc.
Són elements fonamentals de qualsevol instal·lació ja què la seva correcta
distribució i agrupació, respectant la seva pressió de funcionament, determinen
una correcta uniformitat del reg i la pluviometria de cada sector de reg. És a dir
els litres que s’aporten en un metre quadrat en una hora, dada força important en
la programació del reg.

Tapa:
-

-

Realitzada en fundició dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125.
Compleix amb la norma UNE EN-124, amb certificat emès per
empresa acreditada ENAC o equivalent europeu. .
Superfície metàl·lica antilliscant tipus.
Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per
clau i extraïble a 90º. La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim a
120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat
a un angle igual o superior a 90º.
27kg de pes (tot el dispositiu 39kg en pericó simple i 80kg en pericó
doble)
Tap de goma per protegir el pany.

-

Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

-

-

Marc:

Manipulació:
- Esforç d’aixecament entorn als 15 kg.
- Desbloqueig i obertura amb clau.
- La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada
bloquejada la tapa.

Orientativament, les pressions de funcionament correctes dels diferents emissors
són :
- Aspersors comercials, estàndard tipus i compatibles de 2,5 a 3,5 atm
- Difusors estàndard tipus i compatibles a 2 atm
- Broquet giratori a 2 atm
- Degotadors autocompensants entre 1 i 3,5 atm
Com a pluviometries orientatives es considera:
- Aspersors: de 8 a 20 mm/h
- Difusors: de 40 a 50 mm/h
- Broquet giratori: 12 a 18 mm/h
- Degotadors arbrat ( 1 per m2): de 2 a 8 mm/h
- Degotadors parterre ( 11 per m2): 25 mm/h
Com a cas excepcional i prèvia consulta als tècnics de PiJBIM es podran
incloure canyes per facilitar la distribució de l’aigua de reg a aquelles zones on la
vegetació sigui existent i d’una certa alçada i el reg localitzat no sigui una solució.

2.2.1 Boques de reg
A) Altres tapes i pericons (comptador d’aigua, freàtic,...)
La dimensió del pericó del comptador d’aigua de reg vindrà determinada pel
cabal sol·licitat en el projecte, i complirà les normatives vigents de la Societat
General d’Aigües de Barcelona. (Detall 3)
La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN124per als dispositius de cobriment i tancament descrits al grup 2, clase B-125.

Les boques de reg seran les aprovades per PiJBIM, especificant en la tapa “Reg
Parcs i Jardins”. (Detall 11).
Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m. de
distància, l’esmentada distància no serà computable, en zones amb dificultats o
obstacles, escales i en creuament de calçada per on circulin vehicles.
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles
amb una canonada de 50 mm de diàmetre.

En relació al pes, no podrà superar els 20kg d’esforç.
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa
freàtica hauran de complir amb les especificacions tècniques del Departament
Pla Director del Freàtic, d’Abastament ,de l’Àrea de Medi Ambient.
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Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg,
aquesta serà d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb una
vàlvula d ‘esfera fixa de juntes de ràcord pla, d’igual diàmetre que la canonada
ubicada dins del pericó d’obra amb tapa de fundició aprovada per PiJBIM.
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a prop
possible d’aquests.
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida
per una tubular rígida del doble de diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i
es col·locaran pericons de registre en corbes tancades, accessoris i on es faci la
derivació per alimentar la boca de reg (Detall 12).
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Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al
cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula
anti drenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i
carcassa, segons els criteris aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya
emergent serà de 10 cm.
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la
rosca d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les rosques.

2.2.2 Reg per aspersió

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una
cobertura del 100% sent el radi màxim, normalment, de 4 m. La canonada
d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una
longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el
diàmetre de la canonada a la mida superior següent (Detall 14).

El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb
una pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament
bastant regulars, amb una amplitud considerable i de costat superior a 6 m.

2.2.4 Reg per difusió amb broquet giratori

Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador, i el càlcul
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al
cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran aspersors de turbina amb vàlvula
anti drenatge tipus i compatibles, segons els criteris aprovats per PiJBIM. La
seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la
rosca d’entrada: 25mm) amb juntes de tefló en les rosques.
La utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb els serveis tècnics
de PiJBIM. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm.
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una
cobertura del 100% sent el radi màxim, normalment, de 10 m. La canonada
d’alimentació dels esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca
d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud,
s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida superior següent (Detall 13).

2.2.3 Reg per difusió
El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb
una pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars,
de dimensions reduïdes, a parterres amb una inclinació <15% per evitar
escorrenties, en franges amb amplada fins a 3 m. i ubicades en mitjanes o
laterals de calçada s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle baix de 5º ó 15º.
10

El reg amb difusors amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir
l’aigua d’acord a una pluviometria prefixada.
El reg per difusors amb emissors giratoris són recomanables:





En parterres amb fortes pendents (>33%), donat que disminueixen
les escorrenties per la manera en que el broquet deixa anar l’aigua.
En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest
tipus d’emissor giratori permet treballar a baixa pressió.
En aquells emplaçaments on no es pugui col·locar una xarxa de reg
de degoteig (arbustiva).
En parterres amb superfícies irregulars.

En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de
reg, s’haurà d’estudiar la idoneïtat dels broquets giratoris, donat que la suma de
tots els temps en que es troben obertes cadascuna de les electrovàlvules podria
superar la franja horària establerta per regar (23h a 7h).
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al
cabal subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula
anti drenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i
carcassa, segons els criteris aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya
emergent serà de 10 cm.
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La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la
rosca d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les rosques.

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat
uns 20 cm. aproximadament (Detall 16).

La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una
cobertura del 100% sent el radi màxim, normalment, de 6 m. La canonada
d’alimentació del difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una
longitud màxima de 15 metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el
diàmetre de la canonada a la mida superior següent (Detall 15).

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de
l’escocell o s’enregistraran en pericons.

2.2.5 Reg per degoteig
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat
de filtre metàl·lic de 300μ (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja.
Aquest es col·locarà abans del bypass sectorial per protegir el màxim nombre
d’elements de reg. També estarà dotat de vàlvula metàl·lica reductora de
pressió, col·locada a sortida del bypass sectorial de 10 a 0,5 atm, amb
manòmetre de pressió.
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics
per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres
accessoris corresponents segons el producte.
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del
100% adient al tipus de planta que es pretengui regar.
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en
zones de terra.
A) Reg per degoteig d’arbrat viari i jardineres
En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la
instal·lació de reg per degoteig per al reg dels arbres. Un cop recepcionada
l’obra, cal que Parcs i Jardins s’asseguri del seu funcionament durant al menys
els quatre primers anys posteriors a la plantació.
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la
xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm
de diàmetre, en una longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es
protegirà amb tubular rígida del doble de diàmetre interior que el diàmetre de la
canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d’escocell a escocell, just per sota
de la capa de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un
lateral interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors.
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En el cas de les jardineres no integrades al paviment o suspeses, es posarà un
pericó cada dos jardineres. Des de cada pericó es col·locarà un corrugat de 90
mm ø, i per dins una canonada de 25 mm ø fins a cada jardinera. Després s’ha
de segellar el corrugat al fons de la jardinera i embocar un tub dren de 50 mm ø
fins a menys 20 cm sota el nivell del substrat on es connectarà al tub de 25mm ø
l’anell de degoteig. Aquest serà obert amb degotadors inserits cada 30 cm. de
3,5 l/h aproximadament.
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de ràcord
pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al sistema de
desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent
suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap
embornal a la zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb reducció a rosca
mascle de 3/4” i deixar el fons del pericó drenant i amb graves.
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que
s’ubicarà a tots els punts alts de la instal·lació, dins del pericó. Aquest pericó
serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge (Detall 16)
B) Reg per degoteig en parterres de zona verda
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa
secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de polietilé
(PE) del mateix diàmetre que el bypass. Entre els col·lectors es connectaran
línies de canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degolladors
autonetejades i autocompensants de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a
màxim. Dites línies estaran separades 20 cm. de les voreres i entre elles 40 cm,
quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació.
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix
diàmetre que la canonada dins del pericó, connectat al sistema de desguàs, pel
rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent suficient cap a
l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la
zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons
del pericó drenant i amb graves.
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que
s’ubicarà a tots els punts alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà
nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge (Detall 17).
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Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials:

2.2.6 Reg per inundació, exudació, micro aspersió o micro difusió
Aquests sistemes són inusuals però en casos excepcionals es poden emprar
prèvia consulta als tècnics de Parcs i Jardins.
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics
per a cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres
accessoris corresponents segons el producte.

A) El bypass mestre: la seva funció és mantenir l’aigua de la xarxa
primària tallada quan no s’està efectuant el reg.
 Bypass de 3” per canonades 90mm Ø.
 Bypass de 2” per canonades 75-63mm Ø.

Els inundadors, micro aspersors o micro difusors, estaran proveïts d’un sistema
de regulació de cabal entre 0 i 400 l/h.

B) El bypass sectorial: té la finalitat de mantenir tallada l’aigua de la
xarxa secundària del sector corresponent quan no s’està efectuant el
reg del mateix. Aquest pot ser senzill (dintre de pericó amb tapa de
fundició, pròxim a la zona verda a regar) o doble (ubicat dintre de
pericó, amb dues tapes de fundició) (detall 15)
 Bypass d’1”1/2 per canonada de 50mm Ø.
 Bypass d’1”per canonada de 40mm Ø.

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en
zones de terra.

El nombre de sectors pel reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja horària
establerta per aquest tipus de reg que anirà des de les 23h fins a les 7h.

2.3

2.3.2 Treballs elèctrics (fins a 24 V)

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del
100% adient al tipus de planta que es pretengui regar.

PROGRAMACIÓ DEL REG

Serà obligatori instal·lar una xarxa de reg automatitzat, programat i
telegestionable, en totes les zones verdes, jardineres i arbrat viari, que tingui
que recepcionar PiJBIM.

La instal·lació elèctrica del sistema de reg automàtic està formada per un
programador que controla automàticament l’hora de posada en marxa, els dies
de reg, i el temps de reg dels sectors.
Les instal·lacions elèctriques es realitzaran baix tub corrugat de doble capa, els
conductors tindran un aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció
mínima d’1’5 mm. Si es superin els 100 m. de longitud la secció del cable serà
augmentada a 2’5 mm.

2.3.1 Automatització de la xarxa de reg: bypass d’electrovàlvula
Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig i micro irrigació, seran
dotades de bypass.
Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Resta
composat per 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1
unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs
intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats
de colzes amb rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H
de llautó homologades i 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó.
El diàmetre de l’esmentat bypass, serà igual o superior al diàmetre de la
canonada i es determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat
pel comptador. Quan el bypass resti ubicat als pericons els accessoris quedaran
alliberats de morter per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris (Detalls 9 i
10).
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El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg,
vàlvula mestre, més 2 unitats de reserva que passaran per tota la instal·lació.

El número dels conductes (N) i el diàmetre del tub en mm (D) es pot apreciar en
la següent taula:

N:
2a5
6a8
9 a 13
---------------------------------------------------------------D:
40
50
63

Si la quantitat de conductors és superada s’aplicarà el criteri reflectit en la taula.
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Les instal·lacions reflectides seran registrades a través d’un pericó cada 50 m. de
longitud, podent utilitzar les mateixes arquetes on resta ubicat el bypass, les
claus de pas i passos de calçada. Mai podran ser utilitzades les arquetes o
tubulars d’enllumenat públic.
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb,
connexions estanques de silicona o similar evitant que la corrent elèctrica no es
derivi a terra.
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del
reglament electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5 A, i
diferencial de 40 A amb sensibilitat de 300 mA.
La ubicació del programador serà dins d’armari de poliester tipus i compatible,
segons criteris de PiJBIM, amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, proveïts
de pany amb clau estàndard 405 (Detall 18).
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric
d’enllumenat o d’ascensors, amb una separació de 20 cm. entre ells, sobre un
peu de formigó comú, col·locant un tub (corrugat) de 60 mm de diàmetre per
l’interior de la mateixa que connecti els dos armaris per a fer la connexió
elèctrica. O dintre dels nous armaris d’escales mecàniques amb capacitat per
col·locar el programador (Detall 19).
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La instal·lació elèctrica dels sectors de reg ha d’anar des del programador fins al
sector de reg més pròxim i d’aquest ha d’anar fent ponts d'un per l'altre amb
cable mànega de protecció 1000 V, protegit per tub corrugat de 90 mm ∅, sense
passar per cap pericó d'enllumenat i deixant dos cables de reserva a l’últim
sector. Dita instal·lació pot discórrer per la mateixa rasa que la instal·lació
d'aigua. (Detall 20)

2.3.3 Criteris en la selecció del model de programador
-

-

-

Els programadors s’hauran d’ajustar al nombre d’estacions i hauran
de ser modulars ampliables.
Tots els equips hauran d’estar dotats de kits de comunicació per
poder procedir a la seva futura telegestió, així com la posada en
funcionament el dia de la recepció.
En el supòsit que la instal·lació de reg no superi els tres sectors i sigui
inviable la connexió a la xarxa elèctrica, es podrà instal·lar un model
de programador autònom.(Detall 21)
La selecció del model definitiu haurà d’estar consensuada pels tècnics
de PiJBIM.

En el cas que el peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular de 60
mm de diàmetre per sota del paviment, que connecti els dos armaris.

2.3.4 Sistema de centralització remot

Si no es disposa d’una escomesa elèctrica, s’efectuarà la contractació d’una
específica per al programador de reg per part de l’instal·lador complint les
normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els tècnics de
PiJBIM.

Un element necessari per la gestió de consum hídric i futura telegestió és la
col·locació d’un cabalímetre a la sortida del by-pass mestre i que dependrà del
sistema de telegestió emprat.

Els pluviòmetres o sensors de pluja eviten el funcionament del sistema automàtic
en cas de pluja. No modifiquen el programa de reg; el programador acostuma a
seguir funcionant igual però el corrent elèctric a 24 v no arriba a les
electrovàlvules. Actualment, el sensor de pluja és indispensable per a qualsevol
instal·lació.

El cabalímetre haurà de ser compatible amb el programador instal·lat i sempre
consensuat amb els tècnics de PiJBIM.

En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic capacitatiu
de resposta immediata o un sensor electromagnètic regulable, amb protecció
antivandàlica d’acer inoxidable i es col·locarà annexa a l’armari del programador.
(detall 17). En casos puntuals aquest model es pot veure modificat en funció del
programador emprat pel sistema de telegestió.
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-

GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG

3.1



-

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS AMB COMPANYIES

Confirmació a l’empresa subministradora de la correcta construcció de
l’arqueta i les connexions per procedir a la instal·lació del comptador i
connexió a la xarxa
Visita de recepció de la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa

Per tal de realitzar les contractacions de subministraments amb les diferents
companyies, caldrà sol·licitar-lo per escrit al Departament de Consums.

Les visites es realitzaran en dimarts i dijous de 8 a 15 h. i seran concretades pel
Departament de Consums amb els diferents interlocutors.

Abans d’efectuar els tràmits de contractació de subministraments amb les
Companyies, es sol·licitarà a PiJBIM, la possible connexió en els ramals
existents en el lloc.

Des del moment de la instal·lació del comptador fins a la data de recepció
definitiva de l’obra, el consum generat pel comptador serà facturat a l’empresa
concessionària de l’obra.

Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat
acompliment demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit
adreçat a PiJBIM.

Una vegada recepcionada definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de
recepció al Departament de Consums que procedirà a facturar el consum
corresponent al període d’obra.

Procediment per la contractació d’escomeses d’aigua o per la connexió d’una
xarxa de reg en un comptador ja existent gestionat per PiJBIM.
Per contractar una escomesa es sol·licita al Departament de Consums mitjançant
correu convencional o electrònic amb les dades següents:
-

Plànol de l’obra amb la ubicació prevista del comptador.
Cabal necessari en m3/hora.
Nom, NIF i domicili de qui assumeix les despeses.
Nom i cognoms, DNI, i telèfon de la persona que gestiona la sol·licitud.
Persona de contacte.

Qualsevol consulta referida a la instal·lació es farà mitjançant el número
d’expedient.
3.2

SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ D’OBRA

A l’hora de realitzar un projecte d’obra, de jardineria, i reg, que posteriorment es
tingués que recepcionar per part de PiJBIM, caldrà lliurar una còpia del Projecte
a aquest Institut, per tal d’emetre l’informe preceptiu corresponent.
També caldrà donar avís de l’inici de les obres per tal d’assistir a les visites
d’obres i fer el corresponent seguiment d’aquestes.

Amb aquestes dades el Departament de Consums assigna un número
d’expedient a la sol·licitud i la tramita amb l’empresa subministradora.

Quan es procedeixi a la realització de la recepció de l’obra, es realitzaran les
proves adients en presència del personal de la constructora instal·ladora, i
PiJBIM.

Aprovada la sol·licitud per l’empresa subministradora es contacta amb l’empresa
sol·licitant que rep la documentació precisa i el número d’expedient amb el que
es farà el seguiment de la instal·lació. La documentació es lliura en mà amb
justificant de recepció durant tots els dilluns de 8 a 15 h. a les oficines del
Departament de Consums al C/Tarragona nº173, 1ª planta.

Les proves consistiran en:
-

El seguiment de la instal·lació consisteix en:
-

-

Visita amb un inspector de l’empresa subministradora i la persona de
contacte del sol·licitant per ubicar l’arqueta
Confirmació de la construcció de l’arqueta i elements auxiliars per part de
l’empresa sol·licitant o constructora
Visita de verificació de la construcció de l’arqueta i instal·lació dels
elements auxiliars
18

-

Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i
acompliment de la normativa.
Proves en càrrega de circuit hidràulic comprovant que no existeixin
pèrdues.
Proves de funcionament dels sistemes elèctrics, programadors i
telegestió.
Proves de cobertura del sistema de reg.
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-

-

El contractista haurà de fer entrega sempre de certificats de proves de
pressió, estanquitat, drenatge així com de materials emprats (terres,
canonades, elements de la xarxa de reg, certificat d’AENOR de les
tapes dels pericons,...), sempre que ho sol·licitin els tècnics de PiJ
durant el període de garantia
Per comprovar el funcionament del reg per degoteig, cal que el
contractista obri el reg mitja hora aprox. abans de la visita.

Si les proves realitzades són satisfactòries, es lliurarà al personal de Parcs i
Jardins, plànols (en paper i suport informàtic) de finalització d’obres amb
llegenda, on quedin definits tots els elements que composen la instal·lació com
poden ser: diàmetre de canonada, marques i models dels elements instal·lats,
mides arquetes, diàmetre de bypass i cabal dels comptadors d’aigua, etc. En el
plànol també s’ha de indicar les característiques del programador: marca, model,
nº de sectors, i el dibuix de la delimitació dels sectors de reg amb una breu
descripció de cadascun d’ells a la llegenda Caldrà lliurar manual d’instruccions,
garanties i comandaments corresponents als elements que composen la
instal·lació així com 2 claus d’armaris i tapes d’arquetes i 1 consola de
programació per a programadors autònoms.
3.3

ASSAIG DE LES INSTAL·LACIONS

Medi Ambient

Un cop obtinguda la pressió, es deixarà aquesta durant 30 minuts i es
considerarà satisfactòria quan durant aquest temps, el manòmetre no acusi
descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens (¥P/5), essent P la pressió de
prova en rasa en quilos per centímetre quadrat. Quan el descens de pressió del
manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les
juntes que perden aigua, canviant si fora necessari algun tub, de forma que, a la
fi s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada.

3.3.2 Assaig d’estancament de canonades de reg
Després d’haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà
realitzar-se la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima
estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova.
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar al
tram de canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es
mantingui la pressió de prova d’estancament desprès d’haver omplert la
canonada d’aigua i haver expulsat l’aire. La duració de la prova d’estancament
serà de 2 hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per la
fórmula V=K·L·D· on:
-

3.3.1 Assaig de pressió interior de canonades de reg
Es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la canonada per trams de
llargada fixada per la Direcció Facultativa, recomanant-se que aquests trams
tinguin una llargada aproximada de 200 m. Abans de començar la prova s’han de
col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa
ha d’estar parcialment plena deixant les juntes descobertes.
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se
plena la canonada, al menys 48 hores.
L’omplert de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant
oberts tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran
tancant després i successivament de baix a dalt. Es comprovarà que les vàlvules
de pas intermèdies es trobin ben obertes.



V = pèrdua total en prova, en litres.
L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diàmetre interior, en metres.
K = coeficient de pèrdues de càrrega depenent del material.

El contractista, a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs
defectuosos qualsevol que siguin les pèrdues fixades si aquestes són
sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara quan el total sigui
inferior a l’admissible.
A més de les dues proves preceptives descrites a realitzar (pressió i
estanqueitat), es tindran en compte totes les indicacions que sol·liciti la Direcció
Facultativa, per al millor control qualitatiu de les obres.
Els resultats d’aquests assajos s’hauran de lliurar en forma de certificats junt
amb els plànols “As-Built” el dia de la recepció.

La pressió es farà pujar lentament, de forma que l’increment de la mateixa no
superi 1 kg/cm2/minut.
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FONTS D’AIGUA ALTERNATIVES
4.2

4.1



INSTAL·LACIONS AMB AIGÜES DEL FREÀTIC

Des de l’any 2000, i seguint els criteris sostenibles de la gestió del verd i
l’aprofitament de recursos naturals, s’ha introduït l’ús d’aigua freàtica per al reg
d’arbrat i zones verdes. Això implica un tractament diferenciat de les
instal·lacions de reg. Aquesta consta de dues escomeses d’aigua, una provinent
del freàtic i l’altra provinent de la xarxa potable. La xarxa d’aigua freàtica
subministra aigua a la xarxa de reg, mentre que la xarxa d’aigua potable alimenta
a més de la xarxa de reg, les boques de reg (veure detall nº 2).

INSTAL·LACIONS AMB AIGUA REGENERADA

Una altre alternativa a l’ús d’aigua potable és l’aigua regenerada. Aquesta es
troba,a la redacció del present document, està fase d’estudi i s’aplicarà en
aquells espais sempre que es compleixi amb la normativa vigent.

Quan una instal·lació disposa de dos comptadors, un d’aigua potable i un d’aigua
freàtica, hi ha un carret intercanviable (maniguet retràctil) que, al connectar-se al
comptador d’aigua freàtica només dóna servei a la xarxa de reg automàtica. En
aquest cas les boques de reg queden connectades a l’aigua potable.
La xarxa d’aigües freàtiques està en procés d’ampliació i consolidació a
Barcelona.
Les instal·lacions hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran
les mateixes característiques que les instal·lacions de reg amb aigua potable
amb un distintiu o franja de color violeta pantone nº2577U - ral 4.001.
Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o
microirrigació també tindran un distintiu de color violeta pantone nº2577U - ral
4.001.

Dites instal·lacions compliran les normatives establertes en el present plec.

Quan en una instal·lació d’aigües freàtiques existent s’hagi de fer una connexió
per alimentar una zona nova caldrà fer un pericó de 2 x 0,80 m. amb tapes de
planxa estriada de 8 – 10 mm de gruix amb sistema de tancament. Aquest punt
de servei tindrà els següents elements:
-

Ventosa electrosoldada
Vàlvula de comporta manual
Vàlvula reductora de pressió
Vàlvula de papallona motoritzada
Comptador homologat de tipus Woltmann de pas total amb emissor
d’impulsos
Filtre protecció comptador.

El sistema elèctric i electrònic de comandament d’aquests elements serà
compatible amb els sistemes de Parcs i Jardins depenent del punt de servei
22
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1.- PREÀMBUL
1.1.- Objecte del present plec de prescripcions tècniques
El present plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i el manteniment d’obra nova
de jardineria té per objecte establir, a través de preceptes, normes i consells, les condicions, els
processos i les qualitats mínimes a complir en el disseny, així com els subministraments, les
obres, les plantacions i qualsevol altre treball necessari per a la redacció, l’execució i el
manteniment durant l’any de garantia, d’un projecte d’obra nova de jardineria a la ciutat de
Barcelona.

GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA ................................... 142
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CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT
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9.2.1.- Estudi de seguretat i salut ................................................................................. 145
9.2.2.- Estudi bàsic de seguretat i salut ....................................................................... 146
9.3.Execució de l’obra ................................................................................................ 146
9.3.1.- Principis de l’acció preventiva (avaluació inicial) .......................................... 146
9.3.2.- Fase d’execució .................................................................................................... 147
9.3.2.1.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ........................................... 147
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9.6.Coordinació d’activitats empresarials .............................................................. 149
9.7.Infraccions administratives i normatives ........................................................ 150

1.2.- Normatives d’aplicació
En general, són d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al
PPT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el futur puguin establirse, i que afectin la naturalesa del PPT en funció del lloc del territori on s’hagi de desenvolupar el
projecte. En particular, les que es relacionen tot seguit:


UNE.



Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Barcelona.



Normes tecnològiques de l’edificació.



Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l’Enginyeria
Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.



Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball.



Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin de
compliment obligat per a l’execució d’un projecte d’obra nova de jardineria.



SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut
Municipal).



Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona aprovada
definitivament el 17 de març de 2011, Annex A: Condicions particulars obligatòries dels
elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B: Criteris d’ubicació dels elements
urbans a l’espai públic.



Ambientalització de les obres de la ciutat de Barcelona. Manual bàsic per a l’elaboració
de la memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.
S’acompanya de dos documents que serveixen de guia: Guia per a l’ambientalització de
l’execució d’obres i Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres.



Protocol de tramitació del Sector d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres
ordinàries d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització de
les societats municipals. Ajuntament de Barcelona 2/2/2009, o aquell Protocol que el
substitueixi.
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Els criteris generals de sostenibilitat es basen en la política ambiental de l’Ajuntament de
Barcelona, i en el cas de la jardineria es resumeixen en:

aquell Protocol que el substitueixi.



Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics.

Decret del 17 d’abril del 2012 pel qual es regula el procediment per a l’elaboració i la



Protecció del patrimoni vegetal existent.

tramitació dels projectes d’obres i l’execució de les obres municipals.



Tractament adequat dels residus generats en l’obra.

Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011



Utilització de plantes de baix consum hídric i baixes necessitats de manteniment.

i publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. Especialment pel que fa als següents



Sempre que sigui possible, ús d’aigües alternatives a l’aigua potable (freàtiques,

articles del títol 7:

regenerades...).


71-5. Consideracions comunes
72-1. Actuacions de conservació

Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat de
plagues.

72-2. Obres en les vies i els espais públics
72-3. Afectacions per reforma de l’espai
73-3. Protecció de l’entorn
74-2. Empreses constructores i de serveis
74-3. Criteris per a projectes de noves urbanitzacions
74-5. Document tècnic per a la protecció de l’arbrat
74-6. Compensació per pèrdua de massa arbòria
74-8. Norma Granada
74-9. Protecció dels arbres durant les obres
75-1. Planejament derivat
75-2. Documents tècnics
75-3. Contingut mediambiental dels documents tècnics
75-4. Mesures de protecció i correcció
75-6. Subjecció i adaptació del document tècnic
75-7. Control i seguiment durant l’obra
75-8. Acceptació i recepció
75-9. Període de garantia i manteniment
S’hi inclou el plec de condicions particulars i/o específiques que cada projecte pugui contenir.

1.3.- Sostenibilitat
Els conceptes expressats en l’objecte del PPT han de complir les disposicions legals, les
normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental vigents en el
moment present.
Caldrà tenir en compte totes les disposicions, normatives i consells que puguin aparèixer en el
futur que afectin els territoris objecte de cada projecte d’obra nova de jardineria que depengui
d’aquest PPT, així com les específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present
PPT, i també aquelles que es tinguin en compte al plec de condicions tècniques específiques de
cada projecte.
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2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS

3.- CRITERIS DE DISSENY DE LES ZONES VERDES

2.1.- Àmbit d’actuació

Un dels objectius principals de la creació d’espais verds estructurals és la seva contribució a la

S’entenen com a àmbit d’actuació d’aquest PPT tots aquells espais, accions i materials definits en

millora de la qualitat de vida dels ciutadans. A aquest efecte, cal crear espais que proporcionin el

un projecte d’obra nova de jardineria, incloent-hi l’espai viari destinat a plantació d’arbrat

màxim benefici ambiental i social.

d’alineació i excloent-ne aquelles parts o aquells elements, constructius o no, que trobant-se en

La visió integral dels espais urbans exigeix tenir en compte el major nombre possible de

una posició perimetral o inclosos dins la superfície objecte de l’obra nova de jardineria per la seva

paràmetres d’intervenció i avaluació. Per això els nous espais verds han de complir una sèrie de

naturalesa no formen part expressa de l’esmentat projecte.

condicions referents a mobilitat, accessibilitat, funcionalitat, qualitat ambiental, paisatge urbà i

En particular queden inclosos en el present PPT tots aquells projectes que hagi d’elaborar i/o

sostenibilitat. S’hi inclouen, també, tots els aspectes dirigits a afavorir el desenvolupament més

realitzar l’Ajuntament de Barcelona i tots aquells projectes que, tot i ser desenvolupats per un/s

adient dels vegetals, la seva posterior cura, així com la conservació dels espais verds.

tercer/s, hagin de ser recepcionats per Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal, en

El projecte ha d’abordar-se des d’una perspectiva general dels espais de la ciutat. Així, el seu

endavant PiJBIM, en l’àmbit i d’acord amb les disposicions legals que regeixin i afectin en cada

plantejament ha de preveure els aspectes següents:

moment el funcionament d’aquest institut.



Diversitat d’usos.



Qualitat ambiental.

2.2.- Competències



Gestió de recursos adients.

La creació de nous espais verds públics, així com la reforma o remodelació dels existents,



Percepcions vitalment significatives.

correspon a diverses institucions de l’Ajuntament (PiJBIM, Medi Ambient i Serveis Urbans, Hàbitat
Urbà, districtes o altres empreses municipals). En qualsevol cas, la redacció de projectes i

3.1.- Criteris generals

l’execució de les obres per a la creació o remodelació d’espais verds requereix l’informe i el

Com a condicionant principal per al disseny dels nous espais verds estructurals, cal destacar el

seguiment per part de PiJBIM.

manteniment dels elements que configuren les característiques ecològiques de la zona, com la

Així mateix, tots els projectes han de complir amb els diferents protocols per a la tramitació de

vegetació existent i els possibles cursos d’aigua —ja siguin superficials o subterranis— i

projectes i recepció de les obres vigents en cada moment, subscrits per la Direcció

l’orografia.

d’Infraestructures i Espai Públic i l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de

En aquests espais cal fomentar la biodiversitat, tenint en compte els següents paràmetres:

Barcelona, a través de l’informe tècnic de Medi Ambient (ITMA).

2.3.- Serveis del present plec



Cal crear paisatges diversos i rics en espècies.



Cal evitar el monocultiu, tant en arbrat com en la resta de vegetació.



Cal facilitar i impulsar la creació d’àmplies agrupacions arbrades i arbustives per tal de

El present plec inclou les normatives, l’àmbit d’aplicació i les competències (recollides en els

millorar les condicions del medi ambient urbà; d’aquesta manera es creen paisatges

capítols 1 i 2), i ofereix criteris de disseny d’obra nova de jardineria a tenir en compte en la

diversos i reconeguts, i s’evita la uniformitat i la repetició.

redacció del projecte (capítol 3).



Ens els capítols 5 i 6 es descriuen tots els elements necessaris per a aquest tipus d’obres i la
manera com executar-les adequadament.

Cal afavorir la presència de fauna amb actuacions respectuoses amb els seus hàbits i
potenciar els elements necessaris per al desenvolupament de la seva vida.



A les zones de transició entre la zona urbana i els espais naturals, cal afavorir la

Quan es tracti d’arbrat viari, caldrà consultar els capítols 4, 5 i 6, on s’exposen els criteris de

continuïtat de la vegetació autòctona i al·lòctona, posant un èmfasi especial en les àrees

disseny i la manera com s’ha executar la nova plantació.

limítrofes amb el parc de Collserola.

En el moment de la recepció, la jardineria ha de complir les condicions indicades al subcapítol



5.2.9.6. En el capítol 7 s’indica com s’ha de mantenir durant l’any de garantia abans que
l’Ajuntament rebi l’obra definitivament.

d’avifauna.


A més, s’aporta un capítol de tractament de residus de l’obra (capítol 9), i un de condicions de

A les zones viàries, cal potenciar l’arbrat d’ombra que pugui dur associada la presència

Cal estudiar com són les espècies al llarg de l’any, la variació cromàtica dels exemplars
caducifolis o el color de les floracions.

control d’obra i seguretat (capítol 10).
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Cal preveure la possibilitat que les plantacions incorporin característiques que les facin

3.4.- Sòl

valuoses des del punt de vista pedagògic i cultural. Una bona opció és optar per noves

La vida dels vegetals està condicionada per la qualitat del sòl. És important conèixer les

plantacions adequades a les condicions botàniques de l’indret i que siguin un exponent

característiques de les terres existents, així com de les que s’hi incorporaran: el pH, la composició

de la riquesa de la vegetació autòctona

orgànica, els elements químics, l’estructura i la textura. Aquestes dades permeten determinar amb
precisió les millores que cal dur a terme en el sòl mitjançant l’aplicació de mesures correctores

Els espais verds s’han de dissenyar amb criteris de reducció del consum hídric i de baix cost

que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant el manteniment com el pressupost de la zona

de conservació:

verda.




Cal utilitzar materials de baix manteniment, així com vegetals amb baixos requeriments

Per tant, prèviament a la implantació d’un espai verd, s’han de garantir les característiques del sòl,

hídrics.

descrites en aquest plec, ja sigui aportant les esmenes o els correctors que calgui, o substituint el

Cal potenciar els espais amb elevada permeabilitat per tal de facilitar la recàrrega del

perfil del sòl que sigui necessari. En qualsevol cas, per implantar nous espais verds caldrà

nivell freàtic, de manera que s’eviti la pèrdua de recursos hídrics.

subsolar el terreny a un mínim d’1 m de fondària.

Als espais verds propers a zones viàries s’ha d’intentar garantir, en la mesura que sigui possible,

3.5.- Aigua

la privacitat dels usuaris respecte del tràfic rodat amb l’ús convenient de vegetació.

En el projecte de paisatge s’han de destacar dos aspectes bàsics en relació amb l’aigua: un es

En el procés de disseny de vials i espais lliures, on cal evitar relacions d’escala

refereix al disseny i l’altre, a la gestió.

desproporcionades a la mida humana, els grans edificis o les avingudes molt extenses s’han de

L’aigua pot intervenir en molts processos del projecte paisatgístic i, per això, la seva gestió i el seu

compensar amb elements arboris que retornin l’escala a les dimensions humanes.

disseny s’han de considerar de manera global. En les zones verdes, l’aigua de pluja s’hauria de

Cal projectar els espais verds pensant en com seran les espècies vegetals en el futur, i en el

canalitzar i evacuar de manera adequada, ja que l’aigua entollada és un problema per a les

desenvolupament que tindran al cap de 25 o 30 anys.

plantes, perquè asfixia les arrels. També pot ser utilitzada pel seu component estètic, ja sigui
continguda en estanys o dirigida en canals o rierols.

3.2.- Vegetació existent

Una primera consideració per abordar el tractament de l’aigua en general en el disseny de l’espai

En els espais objecte d’urbanització, cal respectar la vegetació existent que determini la direcció

verd és la definició de les zones de plantació i de les espècies vegetals. Cada espècie requereix

facultativa. S’ha de protegir físicament la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o

un consum d’aigua específic que determinarà les necessitats hídriques de la zona a projectar.

individualment, preservant tant el tronc o la tija com la copa i la zona radicular. El no-compliment

La topografia i les formes del terreny també condicionen el comportament de l’aigua. Si hi ha

de les mesures de protecció serà objecte de sanció, segons es recull a l’Ordenança de medi

talussos, s’ha d’evitar la filtració de l’aigua abans que arribi a utilitzar-se. Per evitar-ho, és

ambient de Barcelona.

recomanable utilitzar arbusts en lloc de gespa i optar per un reg localitzat en lloc d’un d’aeri.

Quan resulti inevitable afectar vegetació existent, serà obligatori l’informe preceptiu. En aquest

Els materials permeables i la canalització eviten malbaratar l’aigua. L’ús de cobertes vegetals o

cas, a fi que el transplantament sigui procedent, caldrà planificar els treballs per tal que es duguin

l’ús de graves en l’exterior de les rotondes permeten un major aprofitament de l’aigua.

a terme dins l’època apropiada. (Vegeu capítol 6.4).

Respecte a l’origen de l’aigua, en el projecte paisatgístic cal analitzar quina és l’aigua disponible.
L’aigua de pluja és un recurs natural que s’ha de considerar molt especialment en els nous

3.3.- Topografia

projectes. En la remodelació d’espais existents, la incorporació de sistemes per utilitzar l’aigua de

En el disseny de l’espai, cal evitar variacions excessives en el nivell del terreny, sobretot quan

pluja pot presentar problemes tant tècnics com econòmics, però en el disseny de noves àrees

existeixi vegetació arbòria o arbustiva prèvia i es decideixi mantenir-la en el projecte.

verdes convé plantejar l’aprofitament de l’aigua de pluja sobrant per usar-la en èpoques de

És recomanable dissenyar la topografia de manera que s’equilibrin els moviments de terres

necessitat.

d’excavació amb els de terraplenat, i de manera que, si s’han de construir estanys o llacs que

En tots els casos cal estudiar la disponibilitat d’aigua freàtica i/o regenerada i dissenyar una

impliquin l’excavació del terreny, s’aprofiti aquesta terra per terraplenar alguna zona del jardí.

instal·lació de reg automàtic i programat, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques per al

D’aquesta manera s’eviten els costos econòmics i ambientals de transport i tractament de terra en

disseny i l’execució de les instal·lacions de reg.

els abocadors.
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L’aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques descrites a

Abans de procedir a la selecció de les espècies vegetals, s’han d’haver definit tots els elements de

l’apartat 5.2.1. d’aquest plec.

la zona verda: camins, il·luminació, serveis, detalls arquitectònics i distribució global dels espais
(prats, vorada, àrees de flor, masses d’arbres o espais d’arbusts...). El disseny ha de tenir en

3.6.- Selecció de les espècies

compte l’àrea de desenvolupament dels arbres i la seva relació amb els elements del voltant. En

Cal dur a terme l’elecció dels vegetals en funció dels seus requeriments fisiològics, però també de

el projecte és important la definició de les mides de les plantes que s’hi col·locaran.

les necessitats ambientals, estètiques i d’ús que determinaran l’èxit de la zona verda.

Un altre condicionant és la capacitat i la disposició de manteniment del parc en el futur. La seva

La vegetació de les zones verdes públiques, malgrat el seu origen clarament artificial, es

viabilitat s’assegura mitjançant el coneixement del cost de manteniment de la zona verda

distribueix reproduint els estrats que es troben a la natura per tal que compleixi amb la seva funció

projectada.

primordial: crear un sistema verd equilibrat. La vegetació es distribueix en 3 estrats vegetatius
diferents: l’estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l’estrat arbustiu, constituït

3.6.1.-

Arbres

per arbusts i grups de plantes vivaces que inclouen les trepadores i, finalment, l’estrat format per

Els arbres són els principals protagonistes dels beneficis mediambientals del verd urbà, i alhora

les plantes entapissants i gespitoses.

tenen una funció estructural, ja que actuen com a organitzadors de l’espai. Cal tenir en compte la

Dins el llistat d’espècies incloses en el projecte vegetal, cal tenir en compte les consideracions

forma de l’arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o caducitat, la textura, la

següents:

velocitat de creixement, etc. La seva distribució —en masses o aïllats— és també molt important.



Es recomana la utilització de vegetals amb baix requeriment hídric.

Segons la seva disposició, poden ajudar a crear espais especialment protegits del vent, del soroll



Es recomanen les espècies amb baixa necessitat de manteniment.

o de la contaminació atmosfèrica.



Es recomanen les espècies longeves.



Es recomana evitar els arbres i arbusts amb espines en indrets de fàcil accés.

3.6.2.-



Es recomana evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat.

Les palmeres aporten una gran qualitat estètica. N’hi ha més de 210 gèneres i 2.800 espècies.



Cal evitar la plantació d’espècies considerades potencialment invasores.

Poden distribuir-se formant palmerars, com a peus aïllats o creant alineacions en avingudes i



Cal evitar la plantació d’espècies al·lergògenes.

passejos. Generalment presenten gran alçada, ocupen poc espai i poden viure en situacions



Per tal de no incrementar el consum hídric i el cost de manteniment dels espais verds,

difícils.

Palmeres

cal evitar la sembra o implantació de gespa. Quan sigui inevitable, se’n requerirà
3.6.3.-

l’autorització expressa.

Arbusts

Per seleccionar les espècies de plantes, cal disposar d’informació sobre les condicions

Els arbusts generalment es troben en grups. Hi ha una gran varietat d’espècies aptes per a

climàtiques de la zona —pluviometria, temperatures màximes i mínimes, etc.— i analitzar el

espais públics. Les masses arbustives poden usar-se per separar espais per mitjà de tanques o

microclima concret del lloc: hores d’insolació, vents dominants, ombres projectades per les

bardes, per variar la tonalitat d’un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar

edificacions, etc.

les estacions de l’any a través de la persistència o la caducitat de la fulla, sense desestimar altres

És fonamental que el disseny es concebi des de la perspectiva dels elements vius que l’integren,

possibilitats ambientals, com la fragància o la textura.

és a dir, de la vegetació i la fauna. D’aquesta manera s’aconsegueix un nivell de naturalització que

Els rosers poden ser arbustius o entapissants. Cada vegada n’hi ha més varietats al mercat, que

en simplifica el manteniment. Per això és important que l’equip de disseny sigui multidisciplinari.

aporten variació i color, i són de fàcil manteniment (desprenen les flors sense que hagin de ser

Un espai verd consolidat, amb vegetació secular, es comporta com un punt d’atracció i de

retirades manualment, requereixen una poda mínima, i fins i tot alguns poden regenerar-se amb la

nidificació de la fauna, en especial l’ornitològica. Un espai verd nou, contràriament, a causa de la

desbrossadora). A més, resulten plantes molt rústiques, resisteixen malures típiques dels rosers i

joventut de la vegetació i, per tant, de l’ecosistema, no disposa de prou força per atraure aquest

s’adapten a qualsevol tipus de sòl.

tipus de fauna, almenys en una primera fase. El concepte de naturalització comporta l’establiment
dels elements necessaris perquè en un futur existeixi vida animal assentada en les zones de nova
creació. Aquests espais han d’incorporar espècies que fomentin la microfauna i resultin atractives
per als ocells. Aquests, alhora, n’atrauran d’altres que, amb el temps, nidificaran. Així s’iniciarà el

3.6.4.-

Plantes vivaces

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca, i normalment es planten formant
parterres, en rocalles, massissos o voreres herbàcies. Aporten molt color i molta variació, i hi ha
moltes espècies autòctones de gran resistència, bellesa i rusticitat. A vegades s’usen en

procés de naturalització.

substitució de les plantes anuals, fet que suposa un benefici ambiental per l’estalvi de la contínua
13
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substitució de les plantes. Ben disposades en les zones verdes, transmeten una nota de qualitat.

D’acord amb els principis de sostenibilitat, cal apostar per l’ús d’espècies o barreges gespitoses

En molts casos, la floració o el color de les fulles és espectacular. La seva duració pot oscil·lar

que compleixin els requisits següents:

entre un mínim de 10 anys per a la majoria fins a 20 anys per a espècies com l’Acanthus sp o l’Iris



Menor requeriment de recursos hídrics i, per tant, major tolerància a la sequera.

sp.



Tolerància a recursos d’aigua alternatius (aigua freàtica o regenerada).

Cal tenir en compte el caràcter natural que aporten les plantacions de vivaces. Això no obstant, el



Menys tasques de manteniment (segues i aportacions d’adobs).

seu ús està condicionat al coneixement del seu cicle anual, la seva floració i els efectes cromàtics



Resistència al trepig.

i volumètrics que comporten. Per a una correcta aplicació, cal tenir en compte les consideracions

Les gespes C4 són les que més s’aproximen a aquestes característiques: resisteixen millor la

següents:

sequera i les altes temperatures, per això s’anomenen gespes calentes o macrotermes. El mercat



Cal plantar-les en àrees d’extensió considerable, ja que facilita el reg i el manteniment

ofereix varietats de Zoysia sp., Paspalum sp. o Cynodon sp. que, a més de resistir temperatures

diferenciat.

extremes, toleren perfectament la sega i requereixen menor aportació d’adobs i fertilitzants. A

S’ha de tenir compte l’alçada de les plantes per tal de col·locar-les de manera

l’hivern entren en latència i presenten un aspecte groguenc.

esglaonada.

La plantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de



En cas de barrejar-les, s’han d’evitar espècies de necessitats hídriques diferents.

comptar amb l’autorització expressa de PiJBIM o de Medi Ambient i Serveis Urbans (en



Cal preveure el desenvolupament de l’espècie, ja que n’hi ha que necessiten molt espai

endavant, MASU) de l’Ajuntament de Barcelona



en poc temps.


S’ha de conferir a l’àrea un aspecte naturalitzat, evitant espais amb geometria lineal.

3.6.6.-



Cal evitar situar les vivaces de port alt en espais de fort vent, per impedir que caiguin en

Els jardins aquàtics tenen un valor estètic i ornamental indiscutible: un jardí amb aigua aporta

el moment de més creixement.

naturalitat, frescor i qualitat al projecte. Poden convertir-se, a més, en una autèntica estació

Les voreres de vivaces s’han de recolzar sobre masses arbustives.

biològica, amb manteniment de la biodiversitat gràcies a la presència de peixos, amfibis, ocells i



Aquàtiques

plantes. Algunes plantes viuen a prop de l’aigua, per la qual cosa la seva existència suggereix la
3.6.5.-

Prats i gespes

presència de zones humides, altres contribueixen a oxigenar i netejar l’aigua i viuen amb les fulles

Els prats i gespes formen l’estrat de plantes entapissants i presenten importants beneficis

submergides, arrelades o soltes. Altres plantes aquàtiques són flotants i es desplacen empeses

ambientals, com la previsió de l’erosió i de la pèrdua de sòl fèrtil. El seu paper compositiu i estètic

pel vent o per la corrent.

és de primer ordre, ja que confereixen un aspecte acabat i net a la zona verda. La funció de la
gespa és unir els diferents espais de vegetació de les zones verdes. Se’n poden usar barreges

3.6.7.-

Crasses i suculentes

per tal que el resultat sigui d’un verd més intens, més fosc o més viu. S’anomenen prats quan es

Les plantes crasses i suculentes engloben els cactus, les pites, les iuques, les Opuntia, mesem...

tracta bàsicament de gramínies i lleguminoses farratgeres, més rústiques i que requereixen menys

Són molt resistents a la sequera, s’autodefensen de possibles agressions i presenten gran varietat

manteniment.

de formes i colors; algunes són reptants i entapissants i, en general, mostren floracions

Les gespes tradicionals presenten un alt cost de manteniment i una elevada exigència en recursos

espectaculars.

hídrics. Per això és important plantejar l’ús de plantes vivaces de poca alçada, arbustives de

Una de les dificultats que presenten les plantes cactàcies és la seva combinació amb altres

branques reptants o entapissants, sobretot per la seva facilitat d’implantació i de manteniment.

plantes i l’adequació al jardí. Per seva capacitat d’adaptació i per la seva resistència en

Habitualment es tracta de gramínies, plantes vivaces que duren força anys. El seu objectiu és

exposicions límit, a vegades poden resoldre situacions molt difícils. Combinen molt bé amb les

cobrir el sòl densament i amb rapidesa per proporcionar-li un aspecte verd. Han de suportar el

palmeres o les enfiladisses provinents de zones molt caloroses.

trànsit de persones, resistir el fred, la calor, la salinitat, el vent, l’excés d’humitat, la sequera... Per
poder complir tots aquests requisits, s’acostuma a treballar amb barreges de llavors. Es recomana

3.7.- L’equipament dels espais verds

l’ús de barreges molt rústiques resistents al trepig, la sequera i l’entollament puntual, i que siguin

Un dels primers objectius que s’han de plantejar en el moment de projectar un espai verd és la

vigoroses.

millora en l’oferta dels equipaments destinats a l’ús ciutadà per tal de facilitar noves activitats i
propiciar-ne l’ús, com també la pràctica d’una vida saludable i esportiva. Per això és interessant
que el disseny dels espais verds incorpori tots aquells elements de mobiliari urbà que facilitin
15
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l’estància als usuaris i els proporcionin comoditat. La selecció de l’equipament d’un parc s’ha de

cas que hi hagi plantacions arbustives al voltant, cal que disposin d’un sector de reg per

fer en funció dels futurs usuaris: ha de ser segur per als infants, confortable per als adults i

degoteig independent).


recreatiu per als adolescents.

Per tal de garantir un bon drenatge de la superfície, el paviment de l’àrea ha d’estar
format per una capa de 20 cm de sauló sobre una capa de 20 cm de grava, separades

3.7.1.-

El mobiliari urbà

entre si per una làmina de geotèxtil.

Els elements de mobiliari urbà poden ser bancs, papereres, fanals, fonts, jardineres, fites, límits de



La superfície del paviment de l’àrea s’ha de regar mitjançant un sector d’aspersors

parterres, baranes, aparcaments de bicicletes, contenidors de recollida selectiva... És important

controlat per programador automàtic individual de piles o connectat al programador

una adequada elecció del nombre i del tipus d’elements que s’inclouran en l’espai verd. Un excés

general, si n’hi ha. Aquest sector s’ha d’alimentar d’un ramal independent als altres

comportaria esforços excessius en manteniment i gestió, a part, per descomptat, de l’augment en

sectors de reg que puguin existir a la plaça o jardí i s’ha de connectar al mateix

costos econòmics de compra i implantació.

comptador d’aigua mitjançant la línia principal de reg. En cas que no hi hagi comptador

La ubicació del mobiliari urbà mereix ser objecte de reflexió. En aquest sentit, cal indicar que s’ha

de reg, se n’hauria d’instal·lar un. S’ha de garantir que tota la superfície quedi regada.

d’instal·lar fora de les zones plantades, ja que, a més del fet que es deteriora amb més facilitat,



S’hi ha d’instal·lar una font per tal que hi beguin els gossos, amb un abeurador a 15 cm

dificulta les tasques ordinàries de manteniment. La distribució espacial del mobiliari urbà de repòs,

d’alçària màxima respecte del terra. La font s’ha d’alimentar mitjançant un ramal

com per exemple els bancs, ha de respondre també a criteris de radiació solar, per permetre la

independent des del comptador d’aigua existent, i en el cas que aquest estigui situat

incidència del sol a l’hivern i la protecció d’aquest a l’estiu, ja sigui gràcies als arbres o per la seva

molt lluny, s’hi haurà d’instal·lar un comptador d’aigua a prop, diferent del de la xarxa de

situació sota d’una pèrgola.

reg.

Així mateix, és important que els elements de mobiliari urbà siguin compatibles amb la vegetació



arbòria i amb el seu desenvolupament futur. Per exemple, sí els bàculs d’una instal·lació
d’enllumenat públic en una zona arbrada són d’alçària similar als arbres, els fanals no podran

S’hi ha de col·locar bancs i plantar arbres per a la comoditat dels acompanyants dels
gossos.



complir amb la seva funció, atès que quedaran amagats per la vegetació.

Cal instal·lar-hi papereres de materials no oxidables i amb tapa, per abocar-hi les
bosses amb excrements.

El mobiliari urbà s’ha d’escollir d’acord amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de



A les entrades s’hi ha de situar un senyal segons el Manual de senyalització per als

la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la

espais verds, on s’informi del fet que és una àrea per a gossos i de les dates de

ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

desinfecció. A més, distribuïts dins de l’àrea, s’hi ha de col·locar pictogrames que
informin de l’obligació de la recollida d’excrements.

3.7.2.-

Àrees de joc infantil

La possible àrea de joc infantil s’ha de dissenyar conforme al Plec de prescripcions tècniques

3.7.4.-

per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil de PiJBIM

La il·luminació s’ha de potenciar sobretot en els vials més importants i en els espais d’ús, com ara

de

l’Ajuntament de Barcelona. (http://www.parcsijardins.net/public/plecs/plecs_jocs_infantils.pdf)

Enllumenat

zones de repòs i de jocs. S’ha d’utilitzar l’enllumenat decoratiu dels parcs i jardins per destacar
elements singulars d’interès des del punt de vista de la vegetació, o bé pel seu interès

3.7.3.-

Àrees d’esbarjo per a gossos

monumental.

Les àrees de gossos situades en espais públics de la ciutat han de complir una sèrie de requisits

Els fanals han d’estar integrats en el disseny del jardí i adaptar-hi la funcionalitat de les seves

tècnics bàsics per tal que siguin mantingudes per PiJBIM, incloses en el conjunt d’espais

característiques. L’elecció de productes homologats facilita el manteniment i resulta menys costós,

d’aquestes característiques de la ciutat.

a més, garanteix el compliment de les normes de seguretat establertes per a l’energia elèctrica.





2

Han de ser àrees de 400 m com a mínim (en el cas de superfícies inferiors, cal informe

Els fanals s’han d’escollir d’acord amb la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la

justificatiu aprovat per PiJBIM conforme es considera adequat acceptar aquesta

ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat

superfície).

de Barcelona. Annex B. Criteris d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic. Per tant, en el

L’àrea ha d’estar clarament delimitada per una tanca de 80 cm d’alçada mínima, de

disseny cal tenir en compte qüestions bàsiques, com el compliment de les exigències del Plec de

material no oxidable (fusta, obra, etc.) amb l’exterior vegetal o no segons l’entorn (en

condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic. Igualment, s’han de complir les
disposicions de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona sobre aquesta qüestió.

17
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Senyalització

Atesa la gran proliferació de jardins sobre cobertes de vials, aparcaments i altres instal·lacions,

Tots els espais verds s’han de dotar d’un sistema de senyalització segons el Manual de

s’ha de garantir una fondària mínima per a cada tipus de plantació per tal d’aconseguir un volum

senyalització per als espais verds públics de Barcelona

subterrani útil i suficient per al bon desenvolupament radicular. Aquestes fondàries són les

(http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat de documentació).

següents:

Si l’espai verd supera els 10.000 m², cal presentar un projecte de senyalització elaborat segons el
Manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona, que ha de ser validat per PiJBIM
o MASU de l’Ajuntament de Barcelona.
En general, existeixen dos tipus de senyalitzacions: la informativa i la direccional. Els objectius

PLANTACIÓ

FONDÀRIA MÍNIMA

Arbres

1,5 m

Arbusts

0,70 m

Vivaces i herbàcies (gespa o prat)

0,50 m

són diferents i, per tant, el seu desenvolupament gràfic i industrial, també.

Quadre 1. Fondària mínima per plantar

Les zones verdes ofereixen l’oportunitat de conèixer el món vegetal i exerceixen una labor
didàctica —directa o indirecta però sempre necessària— per als col·lectius interessats en el seu

3.8.2.-

coneixement. La informació sobre les ofertes dels espais verds també és molt important, ja que

Les mides mínimes per a la plantació a les mitjanes dels vials es poden consultar al següent

s’utilitzen per desenvolupar-hi una amplia gamma d’activitats relacionades amb l’oci.

quadre:

Plantació en mitjanes (vials)

La senyalització és l’encarregada d’informar els usuaris sobre la situació dels centres d’interès,

AMPLADA DE LA MITJANA DELS VIALS

TIPUS DE VEGETACIÓ

dels recorreguts en els parcs i dels serveis disponibles. En gran mesura, l’eficàcia de la

Amplada efectiva ≤1 m

Arbustiva de port baix / entapissant

senyalització depèn del seu bon disseny. Els missatges han ser únics, curts, clars i de fàcil

1 m < Amplada efectiva ≤ 2 m

Arbrat de port petit / palmera

interpretació. Per això, una de les tècniques més adequades són els pictogrames.

2 m < Amplada efectiva ≤ 4 m

Arbrat de port mitjà / palmera

Amplada efectiva > 4 m

Arbrat de port gran / palmera

La senyalització que proporciona informació ha de figurar en els accessos de la zona verda, i

Quadre 2. Tipus de vegetació per plantar en mitjanes

s’estructura en dues categories: serveis, i recomanacions d’ús i respecte. Com a serveis
s’entenen la ubicació i l’existència de locals de primers auxilis, lavabos públics, instal·lacions
esportives, àrees de joc, espais reservats per a gossos i concessions de tipus comercial. La
informació d’ús i respecte acostuma ser de prohibició o d’informació sobre el medi. Les
senyalitzacions de prohibició són molt importants i han d’estar presents en els accessos. Poden
fer referència a si està permesa o no l’entrada de gossos, a la necessitat de portar-los lligats o a la
prohibició d’entrar-hi amb vehicles a motor. També s’han de col·locar en l’interior del parc en

Com a criteri general, en aquest tipus d’espais cal evitar plantar-hi vegetació que requereixi
actuacions de manteniment amb una freqüència inferior als dos mesos.

3.8.3.

d’entrar-hi amb animals, així com en determinats recorreguts.
La senyalització d’informació ha d’indicar les característiques de l’espai i les possibilitats d’ús i
gaudi que comporta. En ocasions, els grans parcs disposen d’un patrimoni vegetal, cultural o
històric que mereix ser explicat a través d’elements de senyalització específics. Les dimensions de

sigui inevitable, caldrà l’autorització expressa.



Als parterres de difícil accés, s’hi han de plantar plantes entapissants.



Als parterres de gran dimensió, cal fomentar l’alternança de diverses espècies
arbustives amb port, floració i textura variats. Cal considerar prioritària la utilització
d’espècies que requereixin poques intervencions de manteniment i es puguin gaudir en

especials per indicar a l’usuari on es troben determinats serveis, o els diversos itineraris que

el seu port natural.


Als parterres on es plantin arbusts i planta vivaç, en general, és obligatori incloure-hi
tècniques de contenció d’aflorament de males herbes mitjançant l’ús de tela antiherbes

3.8.- Criteris específics i condicions mínimes
3.8.1.-

Als parterres d’entre 1 i 4 m d’amplada, cal prioritzar la plantació d’arbusts inferiors a 1
m d’alçària i de baix manteniment.

la zona verda són les que determinaran la necessitat de disposar de peces de senyalització

ofereix la zona verda en temes culturals o vegetals.

D’acord amb els criteris de sostenibilitat, és important no plantar o sembrar gespa per
tal de no incrementar el consum hídric i el cost de manteniment dels espais verds. Quan

funció de l’ús dels espais concrets, per exemple en zones de repòs i contemplatives per indicar la
possibilitat o no de jugar a pilota a la gespa, la prohibició de trepitjar l’herba o la possibilitat o no

Parterres en entorns viaris

col·locada directament al damunt del sòl i protegida per una capa d’encoixinament al

Espai de plantació

Com més gran és una zona verda, més grans són els beneficis ambientals que aporta. Per tant,
sempre que sigui possible, cal evitar segregar parcel·les amb una superfície inferior a 1.500 m².

voltant de 7-10 cm de gruix.


Als vials arbrats, bulevards i rambles, cal garantir un mínim del 50% de cobertura
arbòria per tal d’obtenir beneficis ambientals significatius. Per això, cal combinar el
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disseny del carrer amb la plantació d’arbres que aportin ombra, facilitant-ne el



Els espais verds —ja siguin parcs, places o jardins— d’una superfície superior o
igual als 30.000 m² s’han de dotar, obligatòriament, d’un edifici de manteniment

desenvolupament òptim.

que permeti l’alberg de les brigades municipals, així com de locals propis
3.8.4.

Talussos

d’emmagatzematge de productes, eines o estacionament de vehicles i gestió de

Com a criteri general, cal evitar la inclusió de gespes o prats que s’hagin de segar en

residus.

talussos de pendent igual o superior al 33% (1:3).







És recomanable la utilització de plantes colonitzadores amb estratègies de propagació

3.9.- Normes bàsiques per a la redacció del projecte d’urbanització d’espais verds

(emissió d’elements propis de fixació o trepa, estolons, propagació de llavors o

El projecte ha d’incloure una descripció detallada de l’espai verd, amb l’especificació dels treballs

similars). Igualment, és recomanable fer servir plantes amb hàbits de creixement reptant

a executar, els materials a emprar i el pressupost corresponent.

(varietats o cultivars de tipus repens, prostratus o similars).

Aquesta descripció ha d’incloure la jardineria pròpiament dita, les obres d’infraestructures de

Els talussos que presentin una inclinació superior al 33% s’han de dotar de sistemes de

serveis associats a la zona verda —com ara xarxa de camins, enllumenat, reg, recollida i

línia de vida que permetin una execució segura dels treballs de manteniment

evacuació d’aigües, gestió de residus—, les obres artístiques, el mobiliari i la senyalització.

Als talussos amb pendent entre el 33% i el 100% cal, a més, valorar la possibilitat

A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema

d’incloure-hi tècniques de fixació de talussos, com ara mantes, teles, geomalles o

de reg que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, de

geocel·les, depenent de cada cas concret.

conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les

Per a talussos amb pendents superiors al 100%, cal valorar conjuntament amb els

instal·lacions de reg de PiJBIM.

tècnics de PiJBIM la tècnica de tractament, i considerar fins i tot l’exempció de la solució
3.9.1.-

vegetal per al tractament del talús.

Estructura del projecte d’urbanització d’espai verd

El projecte ha de constar d’una part escrita i d’una altra gràfica (amb suport digital). L’extensió i la
3.8.5.

Places, parcs i jardins

complexitat dependrà de les característiques de l’espai verd a executar, però sempre ha d’incloure

Tal com s’indica en el capítol 3.6.5., la plantació o sembra de gespa en els espais verds

els documents i apartats següents:

públics urbans de Barcelona ha de comptar amb l’autorització expressa de PiJBIM o

I.- Memòria. Constitueix la descripció de l’espai verd des del punt de vista estètic, funcional i
tècnic. Com a mínim ha de constar dels punts següents:

MASU, de l’Ajuntament de Barcelona.




El disseny de la superfície que inclogui gespitoses segables no ha de presentar formes



Ubicació i relació amb el PGM.

punxegudes en el seu perímetre, sempre ha de ser compatible amb la utilització de la



Descripció de l’estat actual i les condicionants principals.

maquinària de manteniment i no s’ha de projectar en superfícies inferiors als 500 m².



Objectius del projecte.

Als parterres de grans dimensions cal utilitzar, segons les característiques concretes,



Criteris de disseny:

entapissats i gespitoses de baix manteniment, i potenciar la formació dels prats

- funcionals i d’ús

implantant on sigui possible gespes de tipus C4.

- ambientals



Cal reduir al mínim imprescindible la plantació de vorades sotmeses a retall geomètric.

- paisatgístics



Cal reduir al mínim possible la plantació de grups de flor de temporada mitjançant la

- de gestió

introducció de notes de color a partir de l’ús de plantes vivaces, grups de rosers i



serveis i equipaments (camins, sistema de reg, mobiliari urbà...).

arbustives de floració.



El projecte d’espai verd: disseny i estructura general de les plantacions, infraestructures,

A les places i jardins és recomanable utilitzar una proporció significativa, al voltant del



Justificació tècnica del tipus de vegetació escollida que exposi les diverses espècies

33%, d’arbrat de fulla persistent.

vegetals utilitzades i les seves característiques i necessitats particulars, així com en

Quan PiJBIM o MASU de l’Ajuntament de Barcelona ho requereixin, els espais

relació amb el futur espai verd.

verds amb espai efectiu plantat superior als 5.000 m² hauran d’estar dotats d’un



Pla de manteniment de la jardineria i l’obra civil.

II.- Pla d’obres on s’indiqui el termini d’execució de les obres, així com els terminis parcials de les

local de manteniment de tipus magatzem.

diferents fases si n’hi ha
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III.- Plànols. Com a mínim, cal presentar els plànols següents:

projectes. Aquests projectes han d’incloure un estudi d’impacte ambiental que serveix de base



Situació i emplaçament.

perquè l’Administració ambiental corresponent formuli la declaració d’impacte ambiental i, en



Estat actual topogràfic.

conseqüència, es formuli el programa de vigilància resultant.



Estat actual (planta acotada i seccions):

Totes les obres —incloses les d’import inferior a 450.000 €— que s’executin a la ciutat de

- estat del verd

Barcelona han de donar compliment al manual de qualitat de les obres vigent en el moment de

- afectacions del verd

la licitació del projecte.

- estat de les instal·lacions i serveis
- afectacions de les instal·lacions i serveis

3.10.- Informe preceptiu



Enderrocs i moviments de terres (perfils tranversals i longitudinals).

PiJBIM té la competència d’informar preceptivament sobre els projectes que continguin obra nova



Urbanització (planta, seccions i detalls, acotats):

de jardineria i/o arbrat viari.

- estudi de l’ordenació resultant
- paviments

3.11.- Mesures correctores i protectores



Mobiliari urbà, jocs infantils, àrees de gossos.

En funció de l’espai on es realitzi la intervenció i de les característiques del projecte, caldrà tenir



Jardineria.

present el conjunt de mesures protectores dels béns patrimonials a respectar. Aquestes



Senyalització.

inclouen:



Instal·lacions:



Protecció i aprofitament de la terra vegetal existent.

- enllumenat



Protecció de recursos hídrics (fonts, cursos i masses d’aigua).

- sanejaments



Protecció d’àrees de vegetació.

- drenatge



Protecció de la vegetació existent.

- reg



Avaluació de la viabilitat de trasplantament del possible arbrat afectat.

IV.- Plec de condicions tècniques particulars: Aquest apartat ha d’incloure tots aquells plecs
relacionats amb el projecte, així com el plec de condicions tècniques particulars per al disseny i

A continuació s’exposen els criteris per a la determinació de la protecció dels elements vegetals i
de les àrees de vegetació:

l’execució de les instal·lacions de reg i el de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i
la recepció de les àrees de joc infantil (http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat
de documentació).

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ QUE S’HAN DE PROTEGIR TOTALMENT
Arbres catalogats

V.- Pressupost d’execució: Ha d’incloure els amidaments, els preus de les diferents unitats d’obra
definides al plec de condicions i els imports finals.

Espècies protegides
Arbres i àrees de vegetació amb valor històric

És obligatori incloure al pressupost una partida de manteniment de la jardineria per un
període mínim d’un any, amb inici a partir de la data de recepció d’obra.

Exemplars rars o inusitats i/o singulars
Arbres i àrees de vegetació d’importància visual

VI.- Estudi bàsic de seguretat i salut
VII.- Memòria ambiental: En la fase de redacció de projecte, tots els organismes autònoms, així

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ LA PROTECCIÓ DELS QUALS ÉS DESITJABLE

com les entitats publiques empresarials locals i altres entitats vinculades o dependents de

Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé en la zona

l’Ajuntament de Barcelona, estan obligats a elaborar una memòria ambiental en els projectes

Arbres i àrees de vegetació que haurien d’estar inclosos en l’apartat anterior però que, per alguna raó qualitativa, la seva

d’obres, sempre que el pressupost estimat per a l’obra inclosa en el projecte sigui igual o

protecció no es considera prioritària.
Quadre 3. Criteris per a la protecció dels elements vegetals

superior a 450.000 €.
A més dels projectes d’obres d’import inferior a 450.000 €, queden exempts de l’elaboració de
la memòria ambiental els projectes que per les seves característiques, la seva ubicació o el

Per tal de reduir els possibles efectes negatius de l’obra en els recursos naturals i en la vegetació

seu potencial impacte estiguin compresos dins els annexos del Reial decret legislatiu 1/2008,

existent, prèviament cal establir unes mesures correctores. (Vegeu capítol 6.3).

d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de
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conreades, disponibles comercialment, per valorar-ne l’adaptació a les condicions urbanes de

4.- CRITERIS DE DISSENY DE NOVES PLANTACIONS D’ARBRAT VIARI

Barcelona.
Els arbres plantats en els carrers presenten unes particularitats de manteniment i de gestió que
els diferencien de la resta de la vegetació de la ciutat. No en va són els elements vegetals que

4.3.- Espai disponible per al desenvolupament dels arbres

més pateixen els inconvenients de la vida urbana. Per una banda, sobreviuen en volums reduïts

Les espècies arbòries s’escullen en funció de l’espai disponible a la vorera i del futur

de terra de baixa qualitat, amb pocs nutrients i escassa aigua, i les seves arrels comparteixen

desenvolupament de l’arbre.

espai amb les diverses canalitzacions subterrànies de serveis urbans, com les de l’aigua o el gas.



L’espai per al desenvolupament de la capçada acostuma a estar limitat

La seva proximitat a les edificacions i les línies elèctriques i telefòniques, a més d’altres

horitzontalment per edificis, límits de propietats i altres arbres que formen part de la

inconvenients, com la circulació d’autobusos, els obliga a reduir el seu volum aeri.

mateixa alineació o agrupació. Sovint també pot estar limitat per interferències com ara

També, pel fet d’estar situats a la vorera, suporten la pol·lució produïda per la circulació propera i

línies de serveis elèctrics i telefònics, arbres de propietats adjacents, balcons, senyals,

les agressions dels vehicles. A tot això, s’hi ha d’afegir un altre inconvenient: la ubicació de l’arbrat

rètols, etc. Per tant, cal preveure el futur volum de la capçada de l’arbre i escollir

viari complica l’accessibilitat per realitzar-hi els tractaments de manteniment, com la poda i la

espècies vegetals de desenvolupament adient a l’espai disponible.


plantació, ja que aquestes tasques entorpeixen el desenvolupament diari de la vida urbana.

L’alçada de l’arbre no acostuma a estar limitada per cap edifici i menys encara per

Tots aquests factors negatius poden minimitzar-se aplicant una política de plantació correcta.

límits de propietats, però sí que ho pot estar per interferències, com ara balcons o

La gestió de l’arbrat viari no implica únicament la realització dels tractaments necessaris per

cablejat elèctric.

mantenir en bon estat el patrimoni arbori de la ciutat, sinó també la planificació d’una correcta



El diàmetre del tronc està limitat per l’escocell, per tant cal que els escocells tinguin la
superfície adequada per afavorir el bon desenvolupament de l’arbre.

elecció de les espècies, de manera que es contrarestin els factors esmentats.


L’alçada de les branques inferiors ha de ser suficient per garantir la circulació de

4.1.- Criteris generals

vianants i el trànsit lliure d’obstacles: és l’anomenada alçada lliure de branques, o la

Vegeu capítol 3.1.

distància vertical que hi ha entre el terra i la primera branca. Els arbres de capçada per
a plantacions de vials requereixen una certa alçària de tronc. Per al pas de vianants,

4.2.- Selecció d’espècies arbòries

l’alçada mínima lliure de branques és de 2,5 m. Per a la majoria de carrers on hi ha

L’elecció de les espècies arbòries ha de tenir en compte aspectes significatius, com ara la

trànsit de vehicles, l’alçada lliure de branques més raonable és de 4,5 m. No obstant

contribució a l’increment de la biodiversitat a la ciutat, que redueix el risc de pèrdua en cas de

això, també s’ha de tenir en compte el pas i l’accés de vehicles especials, i per això en

malalties que afectin espècies concretes.

grans avingudes i carrers principals amb arbres grans es recomanen alçades lliures de

Per seguir criteris sostenibles, cal:

branques a partir de 5,5 m. S’ha de tenir cura que les branques principals no tinguin



Utilitzar arbres originaris de la mateixa zona o molt ben adaptats.

excessives ramificacions. Per tant, en el moment de la plantació, el subministrament de



Utilitzar espècies resistents a l’atac de plagues i malures per tal d’aconseguir reduir l’ús

l’arbrat caldrà que compleixi amb les especificacions de la figura 3 del subcapítol

de productes fitosanitaris.

5.2.10.1.



Potenciar l’aspecte natural dels arbres. Implantar arbres amb creixement natural per tal
de reduir podes i retalls.

Així mateix, és important escollir espècies que marquin la cadència del pas del temps mitjançant

4.4.- Distància de plantació
A Barcelona, per facilitar la gestió de l’arbrat viari, els arbres es classifiquen en 3 categories en
funció de les seves dimensions:

la caiguda i el brot de les fulles, ja que aquests aspectes permeten que la ciutadania percebi els
cicles estacionals i afavoreixen l’apropament a la natura; tot això sense oblidar la seguretat vial:
l’arbre idoni en el lloc adequat ha de permetre gaudir de l’arbre en el seu estat natural i amb la
màxima seguretat.
Per conèixer les espècies arbòries permeses actualment als carrers de Barcelona, cal consultar el

PORT DE L’ARBRE

DIÀMETRE DE CAPÇADA (m)

ALÇADA (m)

Petit

<4

<6

Mitjà

4≤Ø<6

6 ≤ A < 15

Gran

≥6

≥ 15

Quadre 4. Classificació del port dels arbres

document Gestió de l’arbrat viari de Barcelona (http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient,
apartat de documentació). Tanmateix, i a banda d’aquest llistat, s’acceptaran noves espècies
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En funció de l’amplada de la vorera, s’estableix quin tipus d’arbre es plantarà i la distància de

5.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS

plantació entre arbres.

SIMPLES

TIPUS DE VORERA

AMPLADA VORERA (m)

PORT ARBRES

DISTÀNCIA DE PLANTACIÓ (m)

Molt estreta

V < 2,5

No apte

Evitar plantació

Petita

2,5 < V ≤ 3,5

Petit

7m

Mitjana

3,5 < V ≤ 6

Mitjà

9m

Ampla

V>6

Gran

13 m

5.1.- Prescripcions generals
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES
S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de
l’obra de jardineria objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques generals

Quadre 5. Distància de plantació entre escocells

dels elements simples són les definides i descrites en el document del projecte de jardineria i, si
4.5.- Alineacions dobles o múltiples

escau, en el plec de condicions particulars. La direcció facultativa les haurà d’examinar,

A Barcelona, els més habituals són els carrers amb una única alineació d’arbrat. No obstant això,

comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no compleixen les condicions exigides.

quan la vorera és excepcionalment ampla pot donar-se la necessitat de projectar més d’una

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han de

alineació d’arbrat. Als vials arbrats, bulevards i rambles, cal garantir un mínim del 50% de

trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és natural, totes aquelles

cobertura arbòria per tal d’obtenir-hi beneficis ambientals significatius. Per això cal combinar el

prescripcions que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de

disseny del carrer amb la plantació d’arbres que aportin ombra, i facilitar-ne el desenvolupament

prescripcions o en el plec de condicions particulars de determinades obres que així ho

òptim.

requereixin.

Aquest tipus de casuístiques cal consensuar-les particularment amb els tècnics de PiJBIM, tant en
el que es refereix al nombre d’alineacions com a les distàncies entre alineacions i entre arbres, i

TRANSPORT

també a l’elecció de les espècies.

El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la
dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de

4.6.- Façanes «virtuals» i «voladissos»

l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest

És relativament freqüent en alguns districtes de la ciutat trobar espais estrets pel que fa a vorera,

efecte, cal prendre’n les mesures i accions adequades.

però, en canvi, amb àmplia disponibilitat aèria per al desenvolupament de la capçada d’un arbre.

El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l’element

En aquests casos, les alternatives s’han de tractar de manera individualitzada.

simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència

Tanmateix, també és possible trobar la situació contrària. És a dir, vorera ample però limitació de

adequades a aquests dos factors.

l’espai aeri per la presència d’algun voladís o balconada. En aquest supòsit, la solució consisteix a
escollir una espècie d’un port adequat a l’espai aeri real disponible.

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA

En tots els casos, la solució s’ha de consensuar amb els serveis tècnics de PiJBIM.

DE L’ELEMENT SIMPLE
Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin

4.7.- Materials complementaris

cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior i

En el disseny per a la plantació d’arbrat viari, cal preveure la col·locació de materials

posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de l’element per tal que

complementaris propis de l’execució de la plantació (vegeu capítols 5 i 6).

aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.
Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no
perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i
preferentment reciclables.

DOCUMENTACIÓ
Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o
adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives,
descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada element simple.
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INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN

Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les

Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a

seves característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot pel

l’acceptació o el rebuig dels elements simples.

que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o amb

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:

alt grau d’inflamabilitat.




Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts generals i en
aquelles que particularment els siguin afectes.

5.2.- Materials

Ésser examinats per la direcció facultativa de l’obra.

5.2.1.-

Aigua de reg

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a l’absència de

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de defecte

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria.

o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.
L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l’obra,

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾ Condicions generals

que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.
Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin de

L’aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de

l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les proves que

qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, que no

cregui necessàries.

provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut

Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les

del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds.

dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de

L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats.

prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests

Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han de ser

documents referents als elements simples.

similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen).

El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin els
materials a la direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves que

¾ Origen de l’aigua per a reg
El subministrament d’aigua per a reg pot tenir dos orígens principals:


consideri necessàries.

Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats en

sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel

la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l’obra. En cas de

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de

resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista.

l’aigua per a consum humà.

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests



Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües residuals

elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin

depurades, etc., regulats pel Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està

integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.

regulat pel Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya en les determinacions
del Pla de sanejament de Catalunya.
¾ Qualitat de l’aigua per a reg

REPOSICIÓ
Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el moment de la

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una aigua no es

recepció o de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser substituïts per altres, a

redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en compte factors com el

càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de sotmetre’s al mateix procés de

tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura de la zona i les dosis i les

valoracions per part de la direcció facultativa de l’obra que l’element simple al qual substitueixen.

freqüències de reg.
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit de

EMMAGATZEMATGE

paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa, cal tenir en

Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n’asseguri

compte altres aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme competent.

la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de
conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l.
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Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de

PARÀMETRE

considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg per aspersió

CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG
Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element:

no és recomanable.

Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B
BOR

Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un augment de

Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B
Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B

problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de ser superior a 15.

No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l.

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la

Expressada en graus higromètrics francesos.

salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el



Molt tova: menys de 7

diagrama de les normes Riverside.



Tova: de 7 a 14



Mitjanament tova: de 14 a 22



Mitjanament dura: de 22 a 32



Dura: de 32 a 54



Molt dura: més de 54

DURESA

És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable en la
qualitat de l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de salinitat i de sodi.
S’ha de considerar l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua de reg, que serà

Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats.

determinant per a la nutrició de la planta.

Expressat en meq/l.
Índex de
PARÀMETRE

VALOR

pH

Entre 6,5 i 8,4

NIVELL DE CARBONATS

<30%

CONTINGUT TOTAL EN SALS

Les aigües es classifiquen en:

CARBONAT SODI



Bones: de 0 a 1,25 meq/l

RESIDUAL



Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l



No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l
Quadre 7. Classificació de l’aigua de reg

Idoneïtat de l’aigua per al reg segons la concentració de sals

< 2500 mg/l > 1000 mg/l
(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)

NOM

CONCENTRACIÓ DE

REG

OBSERVACIONS

SALS
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA*

< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm
(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)

C1

Salinitat baixa

APTA

C2

Salinitat mitjana

APTA

C3

Salinitat alta

APTA

<15
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més

SAR*

alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual
cosa cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.*

SODI

< 0,2-0,3 g/l

ELEMENTS GROSSOS (> 2 mm)

< 30% en volum

CLORURS

< 0,5 g/l

Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.
En certs casos, pot ser necessari emprar volums d’aigua copiosos i utilitzar
cultius tolerants a la salinitat.
Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge, emprant volums d’aigua
copiosos per rentar el sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.
Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon drenatge, emprant-ne

C4

NO APTA volums copiosos per rentar les sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a

Salinitat molt alta

la salinitat.
Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals, extremant totes les

C5

Salinitat excessiva

NO APTA

C6

Salinitat excessiva

NO APTA No és aconsellable per al reg.

S1

Contingut baix en sodi

APTA

precaucions apuntades anteriorment.

Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al sodi.

< 300-400 mg/l
SULFATS

Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment en sòls de textura fina

Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se superen aquests
valors.

S2

Contingut mitjà en sodi

APTA

Quadre 6. Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua

(argilencs i franc argilencs) i de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les
condicions físiques del sòl i especialment el nivell de sodi variable del sòl, i
corregir-lo en cas necessari.
Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són aconsellables aportacions de

S3

Contingut alt en sodi

NO APTA matèria orgànica i l’ús de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl.
També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg.

S4

Contingut molt alt
en sodi

NO APTA

No és aconsellable per al reg en general, excepte en cas de baixa
salinitat i prenent totes les precaucions apuntades.

Quadre 8. Classificació de les aigües segons les normes Riverside
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5.2.2.-

Àrids per a jardineria

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d’altres minerals de naturalesa silícia,
integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de
partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. Es consideren els tipus
següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques.
Sauló: Sorra que prové de la roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. Durant
l’extracció, s’ha de retirar la capa de terra vegetal. No ha de contenir argiles, llims, margues o
altres matèries alienes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamís 0,40 (UNE 7050). La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús.
Graves: Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o de l’esmicolament de roques naturals.
Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050).
Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, procedents
de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.
Figura 1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg

Rebuig de pedra: Mescla d’àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera, de
més de 150 mm per a reblert de gabions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Totes les actuacions d’obra nova de jardineria han de tenir obligatòriament sistema de reg

Còdols de riu: Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que es
descompon per l’acció dels agents meteorològics.

automatitzat i, preferentment telegestionat.
El reg mitjançant cisternes o tones s’utilitza excepcionalment en obres on el subministrament no

Gravaciment: Grava formada per la mescla homogènia d’àrids, ciment i aigua.
Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents

estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals pertinents per al transport d’aigua.
L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a l’aire lliure,

de la pedrera.

etc., tots ells degudament homologats
L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els mitjans de
transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els punts de consum no

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
SORRES
CLASSES:

hagin sofert alteracions respecte a les d’origen.



Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm

En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres vegades que



Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm

s’omple el dipòsit per evitar una possible contaminació.



Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm



Sorra molt grossa: d’1 a 2 mm

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

SAULÓ

La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).

MIDA DE L’ÀRID

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua



Sauló fi: de 0,05 a 0,1 mm



Sauló mitjà: de 0,1 a 0,5 mm



Sauló gros: de 0,5 a 1 mm



Sauló molt gros: d’1 a 2 mm

per a consum humà.
Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.
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GRAVES

Blocs de pedra: han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència.

GRANDÀRIA DEL GRA

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT



Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm



Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm

3

Quilograms (kg), metres cúbics (m ), tones (t).

GRAVA PER A DRENATGES


La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat pel

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser ≤ 5%.

No hi ha normativa de compliment obligatori (exceptuant el cas de la gravaciment*).



El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l’equivalent de sorra, > 30.



El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%.



El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%.

carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de



La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a

maig de 1989), i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 24 d’octubre de 1989).

La gravaciment ha de complir el PG 4/88, Plec de condicions tècniques generals per a obres de

l’1%.


Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%.



El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%.

5.2.3.-

Terres i substrats per a jardineria

TOT-U

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres

La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes característiques

UNE.

adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí,

REBUIG DE PEDRA

obtinguda generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals que constin a

provinent de jardins i conreus o materials orgànics diversos, especialment d’origen vegetal, que

la partida d’obra en què intervingui.
La pedra no s’ha de desfer amb l’exposició a l’aigua o a la intempèrie.

s’utilitza en plantacions diverses en espais verds o com a millora del sòl.

Capacitat d’absorció d’aigua ≤ 2% en pes.

Les terres de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques.

CÒDOLS DE RIU

La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes

No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys.

vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació de vegetals.

GRAVACIMENT
El ciment ha de ser dels tipus I, II, III, IV i V (RC-88), o bé ciment amb propietats especials. No ha de ser de classe

La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s’utilitza per

superior a 35. La dosificació s’ha d’especificar en el projecte.

cultivar-hi plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s’obtenia sobretot

BLOCS DE PEDRA

a partir de restes de soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’una rocalla.

de castanyer) o de restes de branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de

Una altra característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs.

bruc); actualment s’obté a partir d’altres restes orgàniques.

Quadre 9. Característiques dels àrids per a jardineria

Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a
planta en contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

D’altra banda, s’han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la

Sorres: S’han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants.
Sauló: S’ha de subministrar net, solt i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics,
restes vegetals, etc.).

base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització
d’obres d’infraestructura, la construcció d’habitatges o els moviments de terres necessaris, i que
consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a

Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.

màxim un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció
facultativa després de la inspecció in situ o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 h

Tot-u: El material ha d’estar exempt d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes.

d’antelació. No s’admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no estiguin

Rebuig de pedra: Ha d’estar format per elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable,
sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes.

afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.
Quan les terres anteriorment descrites s’utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor,

Còdols de riu: Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o
contaminants.

s’anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o
artificial, simple o barrejat, que s’utilitza com a medi de cultiu i de suport d’una planta en el cultiu

Gravaciment: La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. El granulat ha de ser net,

en recipient.

resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir pols, brutícia, argila o altres materials.
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TERRA PER A PLANTA DE TEMPORADA

Per conèixer els components simples de substrats i terres de jardineria, consulteu la NTJ 05T.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

TERRA VEGETAL DE JARDÍ



pH entre 6,5 i 7.



Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m.



Espai porós total: 50-70% volum.



Porositat d’aeració: 20-30% volum.



Temperatura del substrat no superior a 10 °C de la temperatura ambient.



Textura: franca o franca arenosa.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm.



Absències de males olors.



pH entre 6,5 i 7,5.



Absències d’impropis (vidres, papers, plàstic).



Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Composició (en v/v): 40% compost d’origen vegetal, 25% roldor compostat, 15% humus, 10% sauló, 8% torba,



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. El percentatge total

2% sorra rentada de riu, 3 kg/m 3 adob d’alliberament lent 3-4 M (15-11-13).
TERRA PER A PLANTES EN CONTENIDOR

d’impureses superiors a 10 mm ha de ser de < 3% del pes sobre matèria seca.


Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



pH entre 5,5 i 7.



Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada).



Porositat total 50-60%.

Cal especificar el tipus i els nivells d’adob o enriquiment que s’hi hagin afegit.



Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum.

TERRA ÀCIDA



Retenció d’aigua: 15-30% volum.



Composició: terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum), matèria orgànica



pH < 5,5.



Matèria orgànica > 15% sobre matèria seca.



El percentatge de partícules > 2 mm ha de ser inferior al 20%.



Conductivitat elèctrica < 2 dS/m (pasta saturada).



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total.
TERRA PER A ÀREES DE GESPA

TERRES ESPECÍFIQUES



Textura: franca arenosa o arenosa.



La suma dels continguts en percentatge d’argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no ha de
superar el 30%.

TERRES PER A ARBRAT



El percentatge de partícules compreses entre 0,25 mm i 1 mm ha de ser superior al 60%.



Textura: franca o franca arenosa.



Matèria orgànica del 3% al 15% sobre matèria seca.



Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm.



Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada).



pH entre 6 i 8.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.



Composició terra: sorra (40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco en volum, 10% argila

TERRA PER A CACTUS I PLANTES SUCULENTES


Les partícules d’entre 0,5 i 20 mm han de representar > 80% en pes.

TERRA DE REBAIX


Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa.



Exempta de residus d’obra.

en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m ), fertilitzant d’alliberament lent 6M (1 kg/m ) i hidrogel tipus fi (amb consulta



Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% del pes total.

prèvia a PiJBIM).



pH entre 5,5 i 8,5.



Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels vegetals.

3

3

TERRA PER A ROSERS


Textura: franca argilosa.



Exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm.



pH entre 6,5 i 7,5.



Conductivitat elèctrica de com a màxim 2 dS/m (extracte de pasta saturada).



Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec.



Lliure d’impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm.



Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec.



Exempta de patògens, contaminants i males herbes.

de grandàries en fraccions granulomètriques, després de la destrucció dels agregats. És una de



Composició: terra vegetal de textura franca argilosa (60% en volum) i matèria orgànica vegetal (compost

les propietats edàfiques més estables i és, per tant, una determinació bàsica.

fermentat o torba, 30% en volum), perlita o material porós equivalent (10% en volum) i adob d’alliberament

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States Department of

Quadre 10. Tipus de terres i característiques

¾ Textura i composició granulomètrica
La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les proporcions
relatives de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), agrupades per classes

lent 3-4M (12-10-18) en proporció 3 kg/m3.

Agriculture) són les següents:
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Sorra (o arena): grossa, amb diàmetre d’entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre d’entre 50 i

¾ Etiquetatge

500 µm

Hi ha tres nivells d’informació de l’etiquetatge dels productes, segons si la informació és

Llim: amb diàmetre d’entre 2 i 50 µm

obligatòria, opcional o addicional i segons si aquesta informació ha d’estar situada dins o fora del

Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm

requadre de l’etiqueta:

Les combinacions possibles en els percentatges d’aquestes tres fraccions es poden agrupar en un



Etiquetatge obligatori: Informació que s’ha de mostrar de manera obligatòria en

grup reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que es poden representar en

l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del requadre de

triangles de textures o diagrames de textures, com ara el següent, adoptat per l’USDA:

la mateixa etiqueta.


Etiquetatge opcional: Informació que s’ha de mostrar de manera opcional en l’envàs,
etiqueta o documentació que els acompanya, situada a l’interior del requadre de la
mateixa etiqueta.



Informació addicional: Indicacions voluntàries que es poden mostrar en l’envàs,
etiqueta o documentació que els acompanya, situades fora del requadre de la mateixa
etiqueta.

¾ Declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs
Les declaracions obligatòries i opcionals per a les terres de jardineria i enceballs que s’han de
mostrar en l’envàs, etiqueta o documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a
cada cas en el quadre següent.

DENOMINACIÓ DEL TIPUS

DECLARACIONS OBLIGATÒRIES

DE PRODUCTE


Quantitat en volum



Principals components (més del 10%
v/v), ordenats en proporció decreixent

Figura 2. Triangle de textures
Terra simple de jardí

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE



% elements grossos



Distribució de la mida de les partícules
(argila, llim, sorra i gravetes)



Matèria orgànica sobre matèria seca



Contingut en carbonats

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El volum tant dels



Conductivitat elèctrica, CE

productes envasats com dels subministrats a granel ha d’estar mesurat d’acord amb el mètode



pH

¾ Envasat

descrit a la norma UNE-EN 12580. Perquè un producte tingui la consideració d’envasat, l’envàs ha
d’anar tancat de tal manera —o mitjançant un dispositiu tal— que, en obrir-se, se’n deteriori



Quantitat en volum



Principals components (més del 10%

irremeiablement el tancament, el precinte del tancament o el mateix envàs. S’admet l’ús de sacs de
vàlvula.
Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de
manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per



Matèria seca



% partícules

20 mm, % partícules

60 mm i % partícules


Contingut en N



Contingut en P



Contingut en K



Relació C/N

100 mm

v/v), ordenats en proporció decreixent
Terra vegetal de jardí / terra



% elements grossos



Matèria seca

orgànica de jardí / terra



Distribució de la mida de les partícules



% partícules

àcida / terra per a àrees de

(argila, llim, sorra i gravetes)


Matèria orgànica sobre matèria seca

exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no es dispersi inintencionadament. El



Contingut en carbonats

subministrament en contenidor flexible (en anglès big bag) es considera subministrament a granel.



Conductivitat elèctrica, CE



pH

Els contenidors flexibles han de tenir una perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data

DECLARACIONS OPCIONALS

gespa

20 mm, % partícules

60 mm


Densitat aparent seca

de caducitat del producte.
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Les mateixes declaracions obligatòries
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que s’especifiquen per a la terra

Terra de cactus

vegetal de jardí: % sorra grossa +
graveta + grava mitjana

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
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Són les etiquetes ecològiques, també conegudes com a ecoetiquetes, que compleixen

Les mateixes declaracions opcionals
que s’especifiquen per a la terra

els criteris definits per la norma ISO 14024:1999.

vegetal de jardí

Per exemple, l’etiqueta ecològica europea (Eco-Label, la «margarida europea»), creada

Permeabilitat

el 1992 pel Reglament del Consell núm. 880/92, engloba una classe de productes
corresponent a la jardineria que tracta les esmenes de sòls i els substrats de cultiu i que

Quadre 11. Documentació exigible per a les terres de plantació

comporta una sèrie de millores ambientals, sintetitzades en els punts següents:
En aquells productes en què s’indiquin riqueses en elements nutrients, es pot distingir

- El producte utilitza matèria orgànica reciclada.

opcionalment entre les de la mateixa terra de jardineria o enceball sense fertilitzar i les dels

- El producte no conté torba.

fertilitzants incorporats, si escau.

- El producte no contamina el sòl amb metalls pesants.

¾ Presentació de l’etiquetatge



Etiquetes ecològiques de tipus II: Són etiquetes ecològiques no reglamentades, també

El conjunt de les indicacions de l’etiquetatge obligatori ha d’estar agrupat a la mateixa cara de

conegudes com a autodeclaracions ambientals, regulades per la ISO 14021:1999 i que

l’envàs, en el mateix camp visual, dins d’un requadre i amb l’ordre següent:

no estan sotmeses a la verificació per una tercera part o un organisme reconegut. Es



Menció «TERRA DE JARDINERIA» o «ENCEBALL»

tracta de declaracions informatives d’aspectes ambientals de productes perquè siguin



Denominació del tipus

considerats productes ecològics i que depenen exclusivament dels beneficiaris



Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum

d’aquestes declaracions (fabricant, distribuïdor, importador, etc.)



Característiques fisicoquímiques



Quantitat (volum)

conegudes com a declaracions ambientals de producte (DAP), regulades per la ISO



Elements d’identificació

14025: 2006. Aquest tipus d’etiquetes ecològiques té la finalitat d’aportar informació



Etiquetes ecològiques de tipus III: Són aquelles etiquetes ecològiques, també

Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del requadre. Convé col·locar-les

quantitativa dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un producte al llarg

en ordre lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge obligatòries. Per exemple: el volum d’aire a

del seu cicle de vida. És, sens dubte, el distintiu ambiental més interessant, perquè

continuació de la densitat aparent seca.

aporta una gran informació sobre la incidència que té un producte en l’entorn.
¾ Transport i recepció

La composició del producte ha d’estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament.
Qualsevol altra informació ha d’estar situada fora del requadre de l’etiqueta, d’acord amb el

El transport de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n

següent:

produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació.



No ha de confondre l’usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no té o

L’operació del transport de les terres de jardineria i els enceballs fins a la destinació final inclou la

suggerir que té característiques úniques que de fet altres productes similars també

preparació, la càrrega, el trajecte i la descàrrega.

tenen.

Les terres de jardineria i els enceballs subministrats a granel s’han de protegir, durant el



Ha d’indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.

recorregut i el trànsit, amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions i



Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat.

contaminacions.

¾ Etiqueta ecològica

El transport de les terres de jardineria i els enceballs ha de complir la normativa vigent relativa al

Seria desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds disposessin

transport de mercaderies.

d’etiqueta ecològica homologada.

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s’ha de dur a terme tot evitant que se’n

L’etiqueta ecològica indica que el material compleix uns criteris ambientals selectius, transparents

produeixi la pèrdua o el deteriorament.

i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes ambientals adversos i

El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l’hora prevista

contribuir a l’ús eficaç dels recursos. Hi ha 3 tipus d’etiquetes ecològiques:

d’arribada del producte a l’obra per tal que pugui ser recepcionat correctament.



Etiquetes ecològiques de tipus I: Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que

S’han de dur a terme les verificacions de control requerides per la direcció facultativa i

identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes tenen una menor afecció

especialment s’ha de comprovar que l’enviament del producte vingui acompanyat per la

sobre el medi ambient i que tenen per objecte promoure el consum de productes més

documentació i l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat anterior, i

respectuosos amb el medi ambient.

que aquests siguin correctes.
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Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat de

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

manera que se’n mantingui la qualitat.

ADOBS ORGÀNICS
CLASSE SEGONS LA Procedència animal: orina, sang, dejeccions, banyes, ossaments, residus de pesca, etc.

VERIFICACIONS DE CONTROL

SEVA
PROCEDÈNCIA

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant una
avaluació representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de tenir

Procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc.
Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), humus i adobs orgànics comercials.
Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i àcids húmics.

concordança amb la declaració del fabricant, tenint en compte els marges de tolerància, i amb les



especificacions i els requisits de la NTJ 05T.



La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total.



Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total.



Humitat: 35% com a màxim del pes total.



Relació C/N: entre 15 i 25.

CARACTERÍSTIQUES

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s’ha de dur a terme segons el que estableixen
l’article 24 del RD 865/2010, l’Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 12579.

N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec.

Les anàlisis de terres les han de dur a terme laboratoris homologats per un organisme oficial, amb

ADOBS ORGANOMINERALS

experiència acreditada en agronomia, per tal d’assegurar que els resultats siguin precisos i
CARACTERÍSTIQUES

reproduïbles.

Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma del N total, P2O5 i K2O ha de ser superior al
13%.

Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una anàlisi de

ADOBS MINERALS

les terres existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat.



Simples: Contenen un sol element principal en la seva composició. Segons l’element que
contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o potàssics.

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT
3



Compostos: Compostos per una barreja d’adobs simples, sense que en la seva



Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi intervé més

composició intervingui cap mena d’interacció química.

CLASSIFICACIÓ

Metres cúbics (m ), tones mètriques (t) i quilos (kg)

DEPENENT DEL

El volum dels productes envasats es mesura en litres.

d’un element químic

CONTINGUT EN

3

El volum dels productes a granel es mesura en m .

N, P, K

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Binaris: de dos elements



Terciaris: de tres elements

S’han d’utilitzar adobs d’alliberament lent per tal d’evitar problemes de pèrdues per lixiviació de

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.

l’ió NO3- i per volatilització.

NTJ 05T: novembre de 2010. Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i enceballs.
TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D’ALLIBERAMENT LENT

5.2.4.-

1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT

Adobs

1.1.- Ureaformaldehid

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU)

1.3.- Crotonilidendiurea (CDU)

L’adob és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos elements
L’alliberament del nitrogen es produeix

S’obté per reacció entre la urea i

És un condensat d’urea i aldehid

per l’acció de microorganismes.

l’aldehid isobutíric.

crotònic.

una terra de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. L’adob inorgànic o mineral

El ritme d’obtenció del NO3- depèn de

L’alliberament de l’IBDU al sòl es

La solubilització del nitrogen es

s’obté mitjançant procediments industrials de caràcter físic o químic. L’origen de l’adob orgànic

les condicions mediambientals. Les

produeix mitjançant un mecanisme

produeix a través d’un mecanisme

són els materials carbonats d’origen animal o vegetal, amb un contingut mínim d’un 2% de

condicions òptimes per a la nitrificació

d’hidròlisi química. La velocitat

combinat d’hidròlisi química i hidròlisi

són:

d’alliberament depèn de:

microbiana. La velocitat d’alliberament

químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, addicionat a un sòl,

nitrogen.



L’adob també pot ser classificat en funció del temps d’alliberament dels nutrients; els adobs

Humitat: 55-60% de la capacitat

Mida del gra: En disminuir,



Mida del gra.

d’alliberament.



Temperatura.

Humitat: Màxim alliberament en



Humitat: Màxim alliberament en



Temperatura: 20-30 °C.

gradual, de manera que s’eviten les pèrdues de nitrogen.



pH: 6,1-6,5.




l’absorció del nutrient té lloc per via foliar.

medis entollats.

substrats amb un 80% d’humitat

Temperatura: Augmenta el ritme

respecte a la capacitat de camp.

d’alliberament.

Els adobs s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d’executar la plantació.
43

depèn de:

augmenta la velocitat

d’alliberament lent són els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són alliberats de manera

L’adob foliar està indicat per a l’aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest cas



de camp.





pH.

pH: S’obté més N en medi àcid.
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2.- ADOBS RECOBERTS

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta insolubilitat controla la

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 5 de febrer,

velocitat d’alliberament, que depèn de:

sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció d’errors BOE núm. 189,



Tipus i gruix del recobriment.





Grandària del gra.



Grandària i nombre de porus i escletxes que es
produeixen en la fabricació.



Temperatura. La velocitat de difusió augmenta en fer-ho

de 8 d’agost de 1991).

la temperatura.

En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims

pH del substrat, si la coberta es veu alterada per la seva
composició.

establerts, expressats en mg/kg de matèria seca:

Forma d’aplicació Æ La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d’alliberament.

Cd..................3

Pb...............150

Hg...............5

Zn......... 1.100

Cu...............450

Ni................1 20

Cr................270

3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ
Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen, juntament amb fertilitzants amònics o ureics,

A més, han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l’ió NH4+. D’aquesta manera es redueixen

i a qualsevol altra que es dicti posteriorment.

considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació.

Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre (DOUE de

Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació.

21 de novembre de 2003), relatiu als adobs.

Quadre 12. Tipus d’adobs

5.2.5.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els productes han de
dur la següent informació:


Pes sec o volum.



Tipus de presentació física.



Composició química.



Riquesa en cada nutrient.



Equilibri entre nutrients.



Data d’envasament i temps recomanat d’ús.

Esmenes i enceballs

L’esmena és un material orgànic o inorgànic que, barrejat amb les terres, en provoca una
modificació de les propietats físiques, químiques o biològiques que millora les condicions de
fertilitat del sòl o de les terres.
L’esmena orgànica prové de materials carbonats d’origen vegetal o animal i s’utilitza
fonamentalment per mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i millorar-ne les
propietats/activitats físiques i químiques o biològiques.
Les esmenes inorgàniques són aquelles que s’utilitzen per canviar la textura del sòl (incorporació
de sorres en sòls argilosos o d’argiles en sòls arenosos) o bé per canviar el pH del sòl (quelats de

Els adobs s’han d’emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. S’han de

ferro per acidificar el substrat, carbonat de calci per a alcalinitzar el substrat...).

mantenir en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. Excepcionalment, si

Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost vegetal, en

un envàs es trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser visible l’etiqueta de l’envàs original

funció principalment del seu contingut en matèria orgànica (vegeu NTJ 05C).

(o una fotocopia); no es permet cap altra mena d’etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel

L’enceball és el material format per sorra silícia i esmena orgànica que s’utilitza majoritàriament a

que fa a la identitat del contingut i les seves característiques.

les gespes en el moment de la ressembra per augmentar-ne la densitat i millorar la fertilitat del sòl,

Els vessaments líquids s’han de recollir segons la normativa vigent.

i també després de les tasques d’escarificació.

Els adobs o les esmenes que s’adquireixin a granel s’han d’emmagatzemar segons el que

S’anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball mixt

estableixen els documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. L’esmena orgànica
subministrada s’ha d’emmagatzemar als centres de treball. En cas que no s’utilitzi el mateix dia

quan està format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria orgànica,
adobs i sovint llavors.

del subministrament, cal guardar-la a la zona d’abocador en pila o saca.
Els envasos buits que hagin contingut adobs han de ser considerats residus especials i s’han de

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

tractar segons la normativa vigent.
ESMENA ORGÀNICA HÚMICA

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
3

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).

45



Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 25%.



Extracte húmic total del 5%.



Àcid húmic < 3%.



Humitat màxima: 40%.
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DENOMINACIÓ DEL TIPUS

ESMENA ORGÀNICA COMPOST

DECLARACIONS OBLIGATÒRIES

DE PRODUCTE


Humitat: 20-30%.



Quantitat en volum.



Conductivitat elèctrica < 2 dS/m.



Principals components (més del 10%



Relació C/N: 10-20.



Matèria orgànica total per calcinació (% sms) > 45%.

v/v), ordenats en proporció decreixent


Distribució de mida de les partícules



Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms.



pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.



El 90% de les partícules han de ser de diàmetre < 25 mm.

0,25 mm, % partícules ≥ 1 mm, %



Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B.

partícules ≥ 5 mm.



Exempta d’impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm.



% sílice.



Exempta de microorganismes patògens.



Conductivitat elèctrica, CE.



Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient.



Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.).



Les mateixes declaracions obligatòries



Absència de males olors.

Enceball de sorra

(argila, llim, sorra i gravetes).


% partícules ≥ 0,05 mm, % partícules ≥

que s’especifiquen per a la terra
Enceball mixt

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C.
ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS

DECLARACIONS OPCIONALS



Matèria seca en %.



Matèria orgànica sobre matèria seca.



pH.



Contingut en carbonats.



Altres declaracions opcionals que
s’especifiquen al quadre 12 per als
principals components.



Les mateixes declaracions opcionals

vegetal de jardí.

que s’especifiquen per a la terra



% partícules minerals ≥ 8 mm.

vegetal de jardí.



% partícules orgàniques ≥ 12 mm.
Quadre 14. Documentació exigible per als enceballs

Esmena d’origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot presentar en pols
o granulat.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

L’esmena requerida ha d’estar composta, com a mínim, per:


3

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).

85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals).



Índex de matèria orgànica del 55%.



Composició mineral d’1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.

ENCEBALL


Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, amb un

5.2.6.-

màxim d’un 5% de carbonat de calci.

Encoixinament

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ



El contingut d’argila i llim no pot superar el 4% del total.



Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties.

L’encoixinament aporta beneficis relacionats amb l’optimització de l’ús de l’aigua, el control de les



La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos.

males herbes, la protecció de la capa superficial d’arrels i sòl, la millora de les característiques del
sòl, la millora d’aspectes estètics, el control de l’erosió del sòl i la millora d’aspectes relacionats

Quadre 13. Característiques de les esmenes i els enceballs

amb el medi ambient.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE.

Els encoixinaments formen part dels productes afins a les terres i substrats que s’estenen sobre la

Les mateixes que les descrites a l’apartat 5.2.3. (Terres i substrats per a jardineria).

superfície del sòl. Poden ser d’origen orgànic o inorgànic.

Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s’han de mostrar a l’envàs,

L’encoixinament que es considera més adequat per a la jardineria és l’orgànic natural, ja que

l’etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s’indiquen per a cada cas en el

estès sobre la superfície en millora les condicions físiques, químiques o biològiques.

quadre següent.

L’àmbit d’aplicació fa referència al subministrament d’encoixinaments per a ús en jardineria i
paisatgisme. L’encoixinament s’ha d’aplicar individualment en jardineres o en la totalitat de les
superfícies de plantacions d’arbusts, plantes vivaces o flors de temporada, excepte en talussos de
pendent superior a 1:3.
L’escorça és un material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres, generalment pi que es tritura i
es composta, i que s’utilitza barrejat amb altres materials per plantar i com a element decoratiu en
forma d’encoixinament.
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El compost és un material ric en humus obtingut a partir del compostatge de restes vegetals de
Productes no agregats

fulles, troncs i altres restes d’origen vegetal, i que es pot utilitzar per a la preparació de substrat



Presenten els seus components en una barreja homogènia,
però solts i sense lligams forts.

Segons la

barrejat amb altres materials.

Productes prefabricats de

presentació

materials orgànics o de
síntesi

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els encoixinaments en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el procés de



Amb lligams forts entre els seus components que formen unes
estructures planes o tridimensionals.

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS INORGÀNICS

producció o la presentació.



Arena



Grava

Segons el tipus de material, els encoixinaments es poden classificar en:



Argila expandida



Grava en marbre



Ceràmica triturada



Graveta



Còdols de riu



Terra i putzolana volcànica



Encoixinaments orgànics d’origen natural, generalment materials higienitzats o
composats.



Quadre 15. Característiques dels encoixinaments

Encoixinaments inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o argiles.
Per a l’encoixinament, es recomanen materials fàcilment disponibles i molt valorats
decorativament, com l’escorça de pi o les restes de poda triturades.
ESCORCES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS

A més, l’origen dels components dels encoixinaments és un aspecte important que cal tenir en



Humitat: màxim 45% (respecte del pes total).



Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula.



Espai porós total: 65-85% volum



Porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum.



pH entre 6 i 7.

han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent als contaminants



Conductivitat: menor d’1 dS/m.

químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l’ésser humà i els animals —la més

compte per a una correcta traçabilitat del producte final obtingut.
¾ Exigències sanitàries
Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o compostats

restrictiva— per a l’ús com a encoixinament en la superfície del sòl.

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS


Acícules de pi



Malla orgànica

Els productes en la fabricació dels quals s’utilitzin matèries primeres d’origen animal, llevat dels



Closques fruits secs i fruits tropicals



Manta orgànica amb fibres naturals

que hagin sofert processos de hidròlisi, han d’acreditar que no superen els nivells màxims de
patògens següents:



Composts



Palla de cereals



Encenalls de fusta



Restes de poda triturades



Escorça de pi



Restes de sega o desbrossament



Fems compostats



Serradures



Fullaraca o virosta



Torbes rosses fibroses



Geomalla de fibres naturals



Humus vegetal o terra de bosc



Escherichia coli: < 1.000 nombre més probable (NMP) per gram de producte elaborat.

Per al control de qualitat de l’estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels encoixinaments
orgànics naturals higienitzats o compostats, s’ha de comprovar que la temperatura interna del
producte sigui com a màxim 10 °C superior a la temperatura ambient.

S’ha de sotmetre a un volteig apropiat del material extern a
l’interior de la filera per sotmetre la massa sencera a un mínim

En tots els casos l’encoixinament ha de ser de primera generació (no reutilitzat), amb un

de 3 voltes, amb una temperatura interna que assoleixi un

gruix d’entre 7 i 10 cm.

mínim de 55 °C durant 3 dies consecutius abans de cada volta.

Producte higienitzat


Segons el procés de

Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat.

¾ Control de qualitat

CLASSIFICACIÓ DELS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS




S’ha de sotmetre a un procés alternatiu que garanteixi el

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

mateix nivell de reducció de patògens i l’eliminació dels

formació

¾ Envasat

propàguls.

Els productes envasats i a granel han d’estar protegits de manera que, en condicions normals de
Producte compostat o
compost



Ha de ser conforme a les condicions d’higienització anteriors.



Ha d’haver experimentat, a més, un període de compostatge

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes,
per exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut dels envasos no es dispersi

superior a 6 setmanes.

inintencionadament. L’envasat ha de contenir perforacions per permetre la igualació de pressió i
per facilitar i assegurar-ne la manipulació.
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Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel s’han d’ajustar a

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

l’acord entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes especificat.

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m ) o tones (t).

3

¾ Etiquetatge i documentació
Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l’etiquetatge dels productes

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

utilitzats com a encoixinaments en els espais verds, a fi d’assegurar una informació suficient, són

NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.

les següents:

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.



Nom o denominació usual o comercial del producte.



Tipus de material i procés de producció, si escau.

5.2.7.-



Contingut net del producte, expressat en unitats de volum.

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ



Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o

La hidrosembra permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les tècniques

condicions de seguretat.

convencionals a causa de la dificultat del terreny.



Lot de fabricació, quan el procés d’elaboració es realitzi en sèries identificables.

Els materials utilitzats per dur a terme una hidrosembra poden incloure els ingredients següents:



Identificació de l’empresa: el nom o la raó social o la denominació del fabricant o

barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador,

l’envasadora o la transformadora o d’un venedor i, en tot cas, el seu domicili.

superabsorbent, additius i aigua.

Materials per a hidrosembres

Totes les inscripcions han d’aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, i fàcilment
llegibles per la direcció facultativa de l’obra.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s’han de situar sobre el mateix producte o en

¾ Material vegetal per hidrosembrar


el seu envàs, en una posició prominent.

Origen i obtenció de les llavors: Les llavors sotmeses a la normativa comunitària CEE o

Els productes que se subministrin a granel han d’incorporar la informació obligatòria referida a

de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) han de

l’etiqueta, d’acord amb les especificacions anteriors o en un document que els acompanyi, albarà

procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s’han d’obtenir segons

o fitxa tècnica, i que s’ha de lliurar a la direcció facultativa. En qualsevol cas, el venedor n’ha de

les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes

conservar un original per permetre una correcta identificació del producte i subministrar la

farratgeres, de 15 de juliol de 1986.


informació corresponent que se sol·liciti.

Espècies vegetals apropiades: És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i

És desitjable que els productes utilitzats en l’encoixinament dels espais verds disposessin

locals pròpies dels prats i herbassars de la zona d’actuació, tant en el cas de les

d’etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

herbàcies com en el de les llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria

¾ Transport i recepció

de les espècies sembrades tinguin una presència perdurable (vegeu la NTJ 07V: 1997.

El transport i la recepció de l’encoixinament s’ha de dur a terme tot evitant que se’n produeixi la

Plantes autòctones per a revegetació). En revegetacions, especialment dins d’àrees

pèrdua o el deteriorament.

naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors emprades, la composició genètica

L’operació del transport de l’encoixinament fins a la destinació final inclou la preparació, la

de les quals ha de ser semblant a la local. Se n’ha d’autentificar la procedència per tal

càrrega, el trajecte i la descàrrega.

de no contaminar genèticament la flora local. El conjunt d’espècies vegetals que

Durant el recorregut i el trànsit, l’encoixinament subministrat a granel s’ha de protegir amb una

componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de satisfer les exigències

lona o element similar per evitar possibles dispersions.

següents:

El transport d’encoixinament ha de complir la normativa vigent relativa al transport de

- Tenir un creixement inicial ràpid.

mercaderies.

- Assegurar un recobriment vegetal ràpid del sòl.

S’ha de comprovar que l’enviament d’encoixinament vagi acompanyat de la documentació i

- Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions

l’etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l’apartat anterior, i que aquests

vegetatives posteriors.

siguin correctes.

- Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície.

Un cop descarregat el material, s’ha d’aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se’n mantingui

- Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment.

la qualitat.

- Ser duradores i persistents.
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- Tenir un creixement reduït de fulles i tiges.

- Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa

- Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus

superficial resistent a l’erosió i d’un gruix similar al que pugui afectar l’erosió.
- Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables.

assequibles.
- Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d’erosió

- Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu

elevat.


camp d’aplicació.

Espècies herbàcies: Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que formen la

- Han de resistir les gelades.

coberta vegetal que ha de reduir l’erosió superficial i, per tant, són les espècies

- Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl, alhora
que en milloren l’estructura.

recomanades per hidrosembrar. És interessant incloure-hi espècies que presentin una
bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. Cal evitar que l’alçària de la

- No han d’alterar els processos biològics del sòl.

coberta vegetal i l’existència de piròfits no sigui excessiva —sobretot en aquells llocs on

Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents:

el perill és molt evident— per tal de limitar el risc d’incendis. Les famílies de les

- Ser estables a la llum del sol.

espècies herbàcies més importants utilitzades en les hidrosembres són les gramínies i

- Ser miscibles amb l’aigua.

les lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions

- No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.

edafoclimàtiques. Les lleguminoses són plantes amb un sistema radical profund que

- Ser preferiblement de llarga durada.

viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en nitrogen, és



Fertilitzants i afins: Sempre que l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli,

interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb coadjuvants

són adequats tots els fertilitzants minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de

biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les

descomposició lenta i gradual del nitrogen (adobs d’alliberament controlat). També es

gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30% en

poden combinar amb àcids húmics. La dosi que cal aportar-ne depèn de les

pes del total de la barreja de llavors. En el cas dels sòls rics en nitrogen, no és

característiques edafològiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de

recomanable incloure llavors de lleguminoses a la barreja.

coberta vegetal per implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les necessitats del

Espècies arbustives i arbòries: Generalment no es recomana incloure espècies

primer cicle vegetatiu. Els fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la

arbustives i arbòries en les hidrosembres, i encara menys barrejades amb les espècies

legislació vigent.

herbàcies. Tanmateix, quan s’usen, han de tenir una procedència ecològica semblant a







Coadjuvants biològics: A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres i que

la zona que cal implantar. Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament

presenten al descobert els horitzons inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de

amb mitjans manuals (sembra a cops).

potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de millorar la textura del sòl amb

Espècies d’establiment ràpid: S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la

l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests hi ha els inòculs de rizobis per a les

barreja, plantes de ràpida germinació i ràpid recobriment del sòl, que ajuden a crear un

lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació.

microclima favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. S’ha d’evitar posar-



Additius: És possible incloure a la barreja per a hidrosembra altres materials com a

hi en proporcions excessives les espècies més agressives, colonitzadores potents, per

additius (colorants, superabsorbents, fungicides preventius, algues cianofícies i

tal de permetre l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable

repel·lents de microfauna o avifauna).

que el percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10%
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

en pes del total de la barreja de llavors.
¾ Altres materials:


Les categories de les llavors a utilitzar són les següents:

Fixadors: Són productes que, aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula



Llavor certificada: disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal.

homogènia, elàstica i permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats



Llavor comercial: l’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa específica.

per polibutadiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil,

Les llavors sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació:

polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Els fixadors, aplicats en



han de ser subministrades en envasos precintats, fàcilment identificables.

les quantitats i les dosis correctes, han de complir les condicions següents:



han de dur indicacions referides al Reglament tècnic per a cada categoria, retolades de
forma clara.
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Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per l’organisme oficial responsable.

Per a llavors comercials, les dades de l’etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria

A l’etiqueta oficial (amb impressió inesborrable) s’ha d’identificar el lot de llavors contingut dins

certificada (amb l’excepció de la menció a la varietat), incloent-hi el text «no certificada com a

l’envàs o l’embalatge.

varietat». També s’ha de substituir la dada «país de producció» pel de «zona de producció».

Les anàlisis de composició de les mescles de llavors, de puresa, de capacitat germinativa i d’estat
fitosanitari es poden sol·licitar als organismes oficials responsables.
¾

¾ Precintat
El precintat d’un lot de llavors consisteix en les operacions de tancament dels envasos que les

Etiquetatge

contenen i en la col·locació de les etiquetes previstes en el Reglament tècnic, de tal manera que
sigui impossible obrir-los sense deteriorar-ne el tancament o sense deixar senyals que mostrin
l’evidència que s’han pogut alterar o que se n’ha pogut canviar el contingut o la identificació.

INDICACIONS DE LES ETIQUETES OFICIALS

El precintat té caràcter oficial quan les operacions corresponents es duen a terme oficialment o

CAMPS OBLIGATORIS

LLAVORS CERTIFICADES (almenys en la llengua oficial de l’Estat)


Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l’organisme oficial responsable.

sota control dels serveis oficials de control competents, i d’acord amb el que s’exposa en el



La inscripció: regles i normes CEE.

Reglament tècnic.



Número de referència del lot i número de l’etiqueta.



Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels

¾ Emmagatzematge
Els materials a granel s’han d’emmagatzemar sota cobert i s’han de dipositar en un recipient net i

autors.


Varietat indicada.

inalterable o sobre una base neta impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin



Categoria.

modificar-ne la puresa i les característiques.



País de producció.



Data del precintat (mes i any) o mes i any de l’última presa de mostra oficial.



Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors.



Puresa i % germinació.

La unitat de mesurament de la barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament, esmena,

En cas que s’utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.), s’ha d’indicar la naturalesa de l’additiu i la proporció

fertilitzant, fixador, superabsorbent i additius són els grams (g) o els quilos (kg).



UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

aproximada entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total.

3

L’aigua es mesura en l o m .

RECOMANABLE

CAMPS OBLIGATORIS

BARREGES DE LLAVORS CERTIFICADES


Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista).

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Organisme oficial responsable – Espanya.

NTJ 08H: 1996. Hidrosembres.



Número de lot.



Mes i any de precintament.



Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient mencionar

Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.

la denominació de la barreja si es dóna per escrit la seva composició al comprador i si es registra

Ordre de 23 de maig de 1986 per la qual s’aprova el Reglament general tècnic de control i

Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver.

oficialment.

certificació de llavors i plantes de viver.
Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de



Procedència del material.



Ecotip de procedència.



Tractaments pregerminatius.

15 de juliol de 1986).

5.2.8.-

Productes fitosanitaris i afins

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
COLOR DE LES ETIQUETES

Un plaguicida d’ús fitosanitari o un producte fitosanitari és un producte destinat a la
Blau

Per a les categories certificades i certificades de primera reproducció.

Vermell

Per a les categories certificades de reproduccions successives.

Bru

Per a la categoria comercial.

Verd

Per a les barreges de llavors de plantes farratgeres.

protecció de conreus. La seva acció permet l’adequat desenvolupament sanitari dels vegetals
que es produeixen amb fins alimentaris, industrials o ornamentals.
Fungicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de fongs.
Insecticida: plaguicida destinat a la prevenció i el control dels insectes.

Quadre 16. Indicacions de les etiquetes

Herbicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de les males herbes.
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PRINCIPALS TIPUS D’AFECTACIÓ AL MATERIAL VEGETAL

no està detallada a l’etiqueta, cal consultar el servei tècnic del distribuïdor i/o fer-ne una
prova prèvia.

Plagues: causades per animals Malalties: els agents causants Males herbes

Alteracions de naturalesa

(artròpodes, nematodes,

fisiològica (tempesta,

són fongs, bacteris, virus...

vertebrats...)



Sempre que sigui possible, cal abstenir-se d’utilitzar els productes que tinguin un ampli
espectre d’acció, ja que podrien ocasionar l’augment de població d’altres individus no

intoxicació nutritiva, vent...)

desitjats.

Quadre 17. Tipus d’afeccions als vegetals

Tot producte fitosanitari (producte comercial o formulat) es compon d’una matèria o substància



aplicar (per exemple, en el tractament de plantes suculentes).

activa (el compost tòxic que actua sobre el patogen), una matèria inerta (l’excipient) i normalment


coadjuvants i additius.

En determinats casos, cal estudiar la utilització d’un mullant en la barreja de productes a

Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat.

A més de l’àmbit d’utilització, cal tenir en compte que cada producte fitosanitari té uns usos

Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, cal informar la direcció facultativa

autoritzats (gespes, arbusts ornamentals, pins, palmàcies, cítrics, olivera...) que cal respectar,

abans d’aplicar-lo.

com també cal respectar les dosis i condicions d’aplicació que figuren a l’etiqueta.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾ Subministrament

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els establiments on es fabriquen, s’emmagatzemen o es comercialitzen plaguicides, així com les
entitats de control de plagues (empreses, altres entitats jurídiques o bé persones físiques) que

S’han de tenir en compte els aspectes següents:


Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

presten serveis a tercers o a corporatius amb plaguicides, han d’estar inscrits en el Registre


Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d’estar inscrites al

Quan es realitzi la compra d’un producte, cal demanar a l’empresa subministradora la

Tots els productes utilitzats han d’estar autoritzats prèviament i inscrits al Registre de Productes

fitxa de dades de seguretat del producte per tenir un major coneixement dels perills i

Fitosanitaris creat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), i el seu

precaucions a tenir en compte.


àmbit d’aplicació són els parcs i jardins.

Als magatzems i locals on es comercialitzen plaguicides, aquests s’han de mantenir als

La inscripció en el registre té una validesa de 10 anys a comptar des de la data d’inscripció o

envasos d’origen, tancats, precintats i etiquetats degudament. En conseqüència, en

renovació. El titular de l’establiment o el servei pot sol·licitar, dins del termini dels dos mesos

queda prohibida la venda sense envàs o en envasos que no compleixin la normativa

anteriors a la finalització del període de vigència de la inscripció, una nova resolució de renovació

vigent sobre etiquetatge.

de la inscripció.



Als productes comprats, hi han de figurar les dates de fabricació i de caducitat.

Les empreses registrades gaudeixen de determinats beneficis: queden autoritzades per exercir la



Els productes plaguicides s’han d’emmagatzemar en llocs protegits del sol i allunyats de
les zones de pas. Igualment, cal mantenir-los en posició vertical i ben tancats.

seva activitat i reben de forma gratuïta les publicacions del Servei de Sanitat Vegetal (guies,
butlletins, fitxes, etc.), així com la normativa legal relacionada amb els plaguicides i la lluita contra



través d’un gestor autoritzat.

les plagues.
El Servei de Sanitat Vegetal publica periòdicament la relació d’establiments i serveis





Davant d’una determinada plaga o malaltia, cal seleccionar primerament els possibles



En el cas que s’hagin d’emmagatzemar envasos buits que hagin contingut productes

productes fitosanitaris biològics que existeixen al mercat.

plaguicides, cal fer-ho temporalment en armaris independents fins a procedir-ne a la

Els productes fitosanitaris i els productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats

retirada.

utilitzats han de tenir la categoria baixa en toxicitat humana i no han de presentar un risc



Els envasos buits dels productes plaguicides han de ser retirats per l’empresa
proveïdora o, si no fos possible, per l’empresa concessionària.

plaguicides autoritzats i difon la informació següent:


L’eliminació dels productes caducats, obsolets i/o eliminats del registre s’ha de fer a



Cal estar atent a l’actualització del Registre de Productes Fitosanitaris per a ús en parcs

per a la fauna i el medi ambient. Pel que fa a la toxicitat de la fauna, ha de ser

i jardins publicat pel MAGRAMA, com també a les informacions que es difonen des del

preferiblement de categoria A o com a màxim B. En el cas dels herbicides, a més de

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sobre

complir els requisits esmentats anteriorment, han de ser no residuals.

la retirada de productes fitosanitaris (avisos fitosanitaris, pàgina d’Internet del DAAM),

L’elecció dels productes ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat de determinades

amb la finalitat de no fer cap nova compra d’aquests productes o que restin al

espècies vegetals. Si es té interès en una matèria activa concreta i la seva fitotoxicitat

magatzem quan ja no es poden utilitzar.
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¾ Emmagatzematge

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L’emmagatzematge de productes fitosanitaris està regulat pel Reial decret 3349/1983, pel qual
s’aprova la reglamentació tècnica sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de

¾ Legislació estatal


Real decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació

plaguicides, i pel Reial decret 379/2001, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de

tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de plaguicides.

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 112 de

Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.


10.5.2001).
Les condicions a tenir en compte per emmagatzemar els productes fitosanitaris són les següents:




Cal emmagatzemar els plaguicides i els utensilis de tractament en llocs específicament



Circular 1/2006 del director general d’Agricultura, de 20 de març de 2006, per la qual
s’estableix el procediment d’adequació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis

impermeable. Si és possible, s’han d’ubicar fora d’edificis habitats.

Plaguicides després de la reclassificació toxicològica motivada per l’aplicació del Reial

Cal tancar amb clau la porta d’entrada al magatzem per tal d’evitar-hi l’accés de

decret.


Cal posar a la porta un cartell amb una calavera i la paraula «perill», i un full amb els

Reial decret 443/1994, d’11 de març. Modifica el Reial decret 3349/1983 (BOE 30 de
març).



números d’urgència per saber on trucar en cas de possible intoxicació.


Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides.

destinats a aquest ús: frescos i ventilats, protegits de temperatures extremes i amb terra

persones no autoritzades.


Ordre de 24 de febrer per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament del

Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Implanta el sistema harmonitzat comunitari

Cal mantenir sempre els productes en els envasos originals, ben tancats i lluny de

d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes sanitaris (BOE de 18 de novembre).

menjars i begudes; també cal prendre mesures per evitar trencaments o vessaments i

Modificat per l’ordre PRE/1784/2011, on es canvia l’annex I.


col·locar una cubeta sota dels productes líquids.

Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació



Cal posar un rètol indicatiu de la prohibició de fumar.

de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses (BOE



No s’han de col·locar mai els productes a terra, sinó sobre estants i separats per tipus

5/6/95). Modificat per les ordres del Ministeri de la Presidència, de 13 de setembre de

de productes: insecticides, fungicides, herbicides. Dintre de cada grup, cal mantenir-los

1995 (BOE 19/9/95), 5 d’octubre de 2000 (BOE 10/10/00), i 5 d’abril de 2001 (BOE

separats en funció de la toxicitat, i els sòlids separats dels líquids i els inflamables de la

19/04/01). Modificat pel Reial decret 717/2010.


resta, en especial dels comburents.



Cal disposar d’un equip de protecció personal en un armari tancat fora del magatzem, i

(BOE de 21 d’abril) pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització

instal·lar-hi una presa d’aigua a prop per netejar-se.

per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.

Cal tenir almenys un extintor al magatzem, així com material absorbent i utensilis per a



la recollida de possibles vessaments, els quals han de ser d’ús exclusiu per a aquesta



Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 12 de novembre de 2002, per la qual

La instal·lació elèctrica del magatzem ha de complir els requisits del Reglament de

es modifica l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria de 29 d’abril

baixa tensió.

de 1997 per la qual es dicten les normes per a la inscripció i el funcionament en el

Cal recordar que és recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de

Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (BOIB núm. 140, de 21/11/2002).

producte i utilitzar sempre, en primer lloc, el més antic. Per a major facilitat, cal fer un



Llei 43/2002 de sanitat vegetal (BOE 21/11/2002).

¾ Legislació autonòmica

llistat de l’estoc dels productes i de la data en què es van comprar.
¾ Etiquetatge


Reial decret 1054/2002 pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’avaluació i la comercialització de biocides.



activitat.


Ordre de 14 d’abril de 1999 per la qual s’estableix l’annex I del Reial decret 2163/1994



Tot producte subministrat ha de tenir l’etiqueta en perfectes condicions, que ha
d’especificar, entre altres característiques, la toxicologia, la composició, la dosi, la

Decret 149/1997 de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.



Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes

incompatibilitat amb altres matèries actives i les possibles fitotoxicitats del producte.

fitosanitaris.
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Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾ Tutors

l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes inferior a 500

En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de compliment

kg.
S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres paquets, en un local cobert i a

obligat.

temperatura ambient.
5.2.9.-

¾ Vents

Materials complementaris

S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.

5.2.9.1.- TUTORS, VENTS I PROTECTORS

¾ Protectors

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les espècies

S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.

vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

considerin necessaris per a l’arrelament de l’arbre. També s’usen en afectacions per obres.

Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾ Tutors o aspres

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del tronc de

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions

l’arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m.

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

Han d’estar constituïts per materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

fusta ha de posseir la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa

NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.

contractada ha d’acreditar.

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material elàstic (com la goma o

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.

el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.
¾ Vents

5.2.9.2.- ESCOCELLS I TAPES D’ESCOCELLS

Atesa la seva funció resistent, en arbres grans normalment cal usar cables d’acer trenat i secció

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

normalitzada de 8, 10 o 12 mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar l’espècie vegetal i

L’escocell és un element urbà que emmarca i defineix l’àrea de cultiu de l’arbre en una vorera o

el seu port, la proporció del pa de terra respecte a l’alçada de l’arbre, el grau d’exposició al vent i

en una superfície pavimentada.

el tipus de terreny de plantació. Com a norma general, els cables de 10 mm de diàmetre

Les tapes d’escocells s’utilitzen per posar a disposició del vianant l’espai destinat al cultiu de

solucionen la majoria de casuístiques.

l’arbre. Se’n desaconsella l’ús generalitzat i tan sols s’han d’utilitzar en aquells indrets on així ho

¾ Protectors

recomani el codi d’accessibilitat. En els casos en què es proposi la utilització de tapes d’escocells,

Protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents que puguin danyar-

cal l’aprovació per part de PiJBIM.

lo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals.
El protector d’arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 60 cm. Pot

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

ser metàl·lic, de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal

Els escocells han de ser de materials reciclables, però cal evitar les fustes. La superfície mínima

considerar que els protectors han de tenir un efecte dissuasori i que la seva funció consisteix a

de cultiu ha de ser d’1 m , amb una proporció màxima de 3/1 entre llargària i amplada. Si

evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una velocitat màxima de 20 km/h. Els de fusta

l’escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d’accessibilitat

han de disposar de la certificació de gestió forestal sostenible.

(màxim 10 cm), els cantells han de ser arrodonits i ha de permetre l’afluència de l’aigua de pluja

2

des de la vorera cap a l’interior. Si l’escocell duu tapa, aquesta ha d’estar perfectament enrasada
amb el marc i ha de permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura lliure del 10%.
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Les tapes s’han d’adaptar a la geometria dels escocells i tenir modularitat per tal que es puguin

5.2.9.4.- GEOTÈXTILS

adaptar al creixement de l’arbre.

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les obertures de les tapes, si tenen més de 2 cm, no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural) que pot ser no teixit,

als costats de l’escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a

teixit o tricotat, i que s’utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en enginyeria per a

màxim, la impressió d’un segell de 3 cm de diàmetre. S’han de poder desmuntar amb facilitat i, si

aplicacions geotècniques.

tenen alguna unió mecànica, ha de ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals tapes

La tela antiherbes és un tipus de geotèxtil utilitzat per a cobertures del sòl, especialment

no han de requerir manteniment, i pel que fa a la resistència han de complir amb la norma EN-124

dissenyat per evitar el creixement de males herbes, ja que al mateix temps que permet el pas de

per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la Instrucció

l’aigua, controla la incidència de la llum solar sobre les llavors, factor que n’impedeix la

d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.

germinació.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La utilització de la flassada antiherbes permet disminuir l’aplicació d’agroquímics per a l’eliminació

La garantia de subministrament de l’element i dels recanvis ha de ser d’un mínim de 15 anys.

de males herbes i manté una òptima regulació de la humitat del sòl.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de

¾ Geotèxtil

novembre.

Ha de permetre el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm. Ha de

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions

tenir una densitat d’entre 90 i 450 g/m i uns gruixos variables d’entre 0,5 i 4 mm.

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

Des del punt de vista hidràulic ha de poder:

2

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.



Drenar: Ha de tenir la capacitat de circulació de l’aigua a través del teixit, sense reblir-lo.

EN-124 per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la



Filtrar: Ha de tenir la facilitat per deixar passar l’aigua.

Instrucció d’Alcaldia relativa a elements urbans de la ciutat de Barcelona.

I des del punt de vista mecànic:

5.2.9.3.- TUBS D’AERACIÓ



Separar: Ha d’impedir la barreja de diferents tipus de terreny, ja que reté els sòls fins.



Reforçar: Ha d’oferir la possibilitat d’estabilitzar un terreny augmentant-ne la resistència

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

per disminució del contingut en aigua.


Elements en forma de canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permeten el lliure

Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització
(PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip.

intercanvi d’aire entre el seu interior i la terra del voltant.

¾ Tela antiherbes
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Els tubs d’aeració estan proveïts d’una tela filtrant de polièster que impedeix que els orificis i les

AVANTATGES DE LA TELA ANTIHERBES

ranures de les canonades d’aeració a la llarga acabin embossant-se de fang i/o sorra. Estan



Limita el creixement de males herbes.

fabricats amb materials reciclats.



Conserva la humitat.



És permeable a l’aigua.



Disminueix les intervencions i els consums.

no acabi esclafat pel pes de les terres de plantació de l’arbre.



Limita que les arrels passin a través de teixit.

Han d’estar identificats com a TP (totalment perforats).



El teixit és resistent a una gran varietat d’agents químics.

El diàmetre mínim del tub ha de ser de 50 mm. La secció ha de tenir una inèrcia suficient perquè

Quadre 18. Avantatges de la tela antiherbes

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Metres (m) de tub d’aeració.

El subministrament té lloc en rotllos d’amplades diverses, per tant, com més gran sigui la
superfície a cobrir, més gran haurà de ser l’amplada del rotllo per tal de reduir el nombre

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

d’encavalcaments, que com a mínim han de ser de 10 cm.

UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats.
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UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

COMPOSICIÓ

2

CONDICIONS

APLICACIONS

La unitat de mesurament és el m , del qual es consideren exclosos els encavalcaments propis de

Palla (100%)

Erosió laminar moderada

Talús 3:1 amb pendent de fins a 30 metres

la col·locació del material.

Palla (50%) / coco (50%)

Erosió laminar mitjana

Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres

Palla (50%) / espart (50%)

Erosió laminar mitjana

Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Coco

Erosió laminar alta

Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les

Espart

Erosió laminar alta

Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres

característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.

Espart (50%) / coco (50%)

Erosió laminar alta

Talussos 3:1, 2:1 i 1:1 amb pendents de més de 40
metres

Quadre 19. Característiques de les mantes orgàniques

5.2.9.5.- MATERIALS PER A L’ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

CONDICIONS D’EROSIÓ

VELOCITAT ORDINÀRIA DE L’AIGUA (m/s)

Material que permet l’estabilització de talussos quan les condicions de pendent i estabilitat de la

Erosió moderada

Fins a 0,8

superfície dificulten la colonització del material vegetal i l’estesa de terra vegetal. S’aplica

Erosió mitjana

Entre 0,8 i 1,5

Erosió alta

principalment per al control de l’erosió i la revegetació de talussos de pendent elevat, per reduir el

Superior a 2,5
Quadre 20. Quadre velocitat d’aigua

cost de manteniment dels talussos, per a la protecció de rius i la naturalització de canals, i per a la
retenció de fins en sistemes flexibles per a l’estabilització de talussos.

¾ Xarxa natural

Les mantes orgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 33% i elevada
inestabilitat, amb l’objectiu que la terra vegetal i el material vegetal s’implantin. Afavoreixen la
implantació de la coberta vegetal i aporten matèria orgànica a la seva descomposició. Fins a
l’estabilització de la coberta vegetal disminueixen l’evaporació i atenuen l’erosió.

S’utilitzen els mateixos materials que amb les mantes, però constituint una xarxa o una malla amb
2

2

obertures que permeten densitats de fins a 700 g/m en jute i 1000 g/m en coco.
¾ Malles tridimensionals
Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a

Les xarxes naturals retenen gran quantitat d’aigua i no limiten la transpiració del terreny, raó per
la qual són aconsellables en talussos de fort pendent i zones d’elevada pluviometria.

la cara superior i més o menys tancada en la inferior.
En alguns casos es reforça amb una malla de polièster o s’emplena amb pedra picada i unida

Les malles tridimensionals destinades a la protecció permeten albergar i crear sòl fèrtil
mitjançant l’estesa de terra vegetal tamisada o projeccions de substrat en talussos superiors al
35%.

amb betum, o fins i tot es subministra amb gespa precultivada.
¾ Malles inorgàniques
Les malles metàl·liques cal que siguin de triple torsió amb filferros d’acer galvanitzat teixits en

Les malles inorgàniques s’utilitzen en talussos amb pendents superiors al 50% amb elevada
inestabilitat, a fi que la vegetació que s’hi implanta per hidrosembres contribueixi a augmentar-ne
l’estabilitat. Les galvanitzades, a més de servir per a l’estabilització de talussos, també s’utilitzen
per protegir l’entorn del despreniment de pedres i roques i d’aterraments. Les anomenades
geoxarxes són de naturalesa orgànica, però per la seva similitud es poden incloure en aquest
grup.

torsió i formant una retícula hexagonal. Es poden reforçar mitjançant la utilització de cables trenats
disposats en diagonal damunt de la malla metàl·lica i fixats a la superfície per mitjà d’ancoratges
de diferent profunditat o mitjançant xarxes de cable.
¾ Geocel·les
Se’n recomana l’ús en talussos amb pendent superior al 33% i no han de ser de materials
lliscants.

Les geocel·les són estructures alveolars rígides o semirígides construïdes amb unions
alternatives de tires de polímers de plàstic d’alta resistència. Creen una estructura volumètrica que
s’omple amb terra o substrat i que permet un desenvolupament inicial de les arrels de plantes
vivaces i arbustives per a la seva posterior estabilització en el talús.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
2

La unitat de mesurament és el m , i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la
col·locació.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¾ Mantes orgàniques

NTJ 12S. Part 1: 1999. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos.
NTJ 12S: Part 2: 1998. Obres de bioenginyeria: tècniques d’estabilització de talussos.
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5.2.9.6.- JARDINERES
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Han d’oferir innocuïtat envers les característiques físicoquímiques dels substrats i les
aigües.

La finalitat d’aquests objectes és la de contenir un volum determinat de substrat amb la finalitat de



Les jardineres grans han de tenir potes, que han de ser regulables.

permetre el cultiu d’elements vegetals fora de sòl lliure.



S’han de poder moure, agafant-les amb un sistema de cadenes o embragant-les.

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Depenen de l’hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar.

Unitats (u.).

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TIPUS DE VEGETACIÓ

MÍNIM DE TERRA ÚTIL

Arbusts de port gran

100 cm

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions

Arbusts i enfiladisses

70 cm

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

Vivaces i entapissants

50 cm

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

Anuals

30 cm

5.2.9.7.- SENYALITZACIÓ

Quadre 21. Alçada de terra útil mínima per a jardineres

Les jardineres que s’instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries

DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

següents:

El Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona estableix sis tipus de



Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.



No han de tenir cantells amb angles inferiors als 90° i les arestes no han de ser vives.



La superfície de la cara superior de la jardinera ha de ser igual o superior a la superfície

senyalització:

TIPUS DE SENYALITZACIÓ
Situada als accessos dels parcs, conté un resum de tot el que s’hi pot trobat al interior i és la peça

de la cara inferior.


El perfil interior de la jardinera no ha de presentar impediments, cossos sortints ni

DIRECCIONAL

que recull més acuradament els criteris d’accessibilitat. Inclou un plànol tàctil i anotacions en braille, la

(Clúnia)

qual cosa facilita l’orientació i la localització dels serveis i equipaments als visitants amb dificultats

vorades per tal de facilitar-ne l’arrencament de l’element i el buidatge.


visuals.

Pel que fa a la relació de la jardinera amb l’element vegetal:

NORMATIVA

Serveix per identificar un espai, un servei, un equipament o una activitat.

- Les jardineres grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada

DIRECCIONAL

Indica els recorreguts i facilita l’orientació a dins del parc.

útil mínima de 75 cm per encabir-hi el substrat.

CONDUCTIVA

- Les jardineres mitjanes han de garantir un volum de substrat de 200 l, amb una
alçada útil mínima de 45 cm per encabir-hi el substrat.
- Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada

El respecte a l’entorn, ja sigui en relació amb la vegetació o amb qualsevol component del mobiliari
urbà, és present en el senyal, que recorda les accions aconsellables i també les prohibides.

EXPLICATIVA

Recull una informació concreta que pot ser interessant: per exemple de tipus botànic o didàctic.

ESPORTIVA

Inclou esquemes per fer exercicis de tonificació en els circuits esportius.
Quadre 22. Senyalització en espais verds

útil mínima de 35 cm per encabir-hi el substrat.


La vida útil de l’element ha de ser de 15 anys en condicions normals d’ús i d’adequat

L’àmbit d’aplicació són tots els espais verds que gestiona PiJBIM.

manteniment.

En tots els espais verds s’ha de col·locar senyalització conductiva. Quan l’espai verd superi els

La garantia de subministrament de l’element i de recanvis ha de ser d’un mínim de 10

10.000 m², cal presentar un projecte de senyalització elaborat segons el Manual de senyalització

anys.

per als espais verds públics de Barcelona, que ha de ser validat per PiJBIM o MASU de

Han d’oferir resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a

l’Ajuntament de Barcelona.

què sigui exposat el recipient.

La inclusió de la resta de tipologies de senyalètica dependrà de les característiques concretes de



Les jardineres per a cultiu convencional han d’incorporar forats de drenatge.

l’espai i, en tot cas, caldrà consultar-la amb els serveis tècnics de PiJBIM o MASU de l’Ajuntament



Les jardineres d’autoreg han d’incorporar tapes microperforades en els tubs de

de Barcelona.

ventilació.

Independent del tipus de rètol, text i/o dibuix, els senyals han de tenir una mida i presentar un




color que permetin que siguin llegibles a una distància mínima de 3 m.
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¾ Condicions generals

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Segons el que es descriu al Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf).

generals i les condicions de qualitat particulars segons el tipus de material vegetal a què pertanyin.
Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie, varietat i categoria.
¾ Autenticitat específica i varietal

La inherent als materials de fabricació per a cada cas i ús.
Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona

Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir la identitat i la

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf).

puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, quan es comercialitzin amb
una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i la puresa adequades respecte a la

5.2.10.- Material vegetal

cultivar.

Les plantes que constituiran el futur espai verd projectat han de complir una sèrie de condicions

¾ Condicions de conreu

que garanteixin la seva implantació i el seu desenvolupament.

Les plantes subministrades s’han de cultivar d’acord amb les necessitats de l’espècie, la varietat,

Per al subministrament del material vegetal, s’han de seguir les normes descrites en el present

l’edat i la localització.

plec, i en tots els casos són d’aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme)

Els criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical.

següents, editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment

El marc de plantació entre plantes ha de ser proporcional a les necessitats dels individus segons

Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu «Normativa de compliment obligatori»).

l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització emprat.
¾ Dimensions i proporcions

ÀMBIT D’APLICACIÓ

La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons l’espècie o

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant-ne les gespes i els prats.

varietat.
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de
correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions ben equilibrades. Si

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾ Classificació del material vegetal

escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre portaempelt i empelt pel que fa al

a

plantes monocàrpiques o anuals

tronc i la capçada.

AC

arbres de fulla caduca

Les arrels han d’estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d’acord amb l’espècie o la

ac

arbusts de fulla caduca

varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a

AP

arbres de fulla persistent

l’espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les condicions del sòl.

ap

arbusts de fulla persistent

A les condicions particulars s’expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a dimensions

asp

arbusts sarmentosos de fulla persistent

segons el tipus de planta.

asc

arbusts sarmentosos de fulla caduca

C

coníferes o resinoses

Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han

P

palmeres i plantes palmiformes

de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les

pa

plantes aquàtiques

característiques pròpies de la cultivar.

pc

plantes cactàcies, crasses o suculentes

ppc

plantes policàrpiques (vivaces) de fulla caduca

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli la represa i

ppp

plantes policàrpiques (vivaces) de fulla persistent

el desenvolupament futur.

var

varietat

No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells, trencament de guies

X

plantes provinents de creuament

o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la viabilitat. Les plantes no poden

‘

cultivar

presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel, ni dessecacions totals o parcials.

¾ Empelts

¾ Sanitat vegetal
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No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com per

¾ Transport

excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-la o per la

Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions òptimes al seu

presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o

lloc de plantació, per això s’ha de garantir un transport que protegeixi les plantes del vent, els cops

fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han d’estar substancialment lliures,

o les vibracions.

almenys per observació visual, d’organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes

En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l’obra, s’ha de complir amb allò que

d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el

estableix l’apartat corresponent del present plec.

valor de la seva utilització com a plantes ornamentals.

En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel transport

No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les arrels principals.

(ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que això pot condicionar

Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha de presentar

la recepció final de l’obra. Cal determinar:

un rovell terminal sa i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.

 Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió).

No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre superior a 1/8

 El tipus de subministrament.

del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm.

 El tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el sistema de

Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han d’estar lliures

càrrega i descàrrega.

de males herbes i especialment de plantes vivaces.
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment la
referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de manera significativa, als

DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE
¾

Documentació

organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les plantes

El material vegetal destinat a la comercialització ha d’anar acompanyat d’un document expedit pel

ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial.

proveïdor en el qual s’indiqui la informació administrativa següent:

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT

DOCUMENTACIÓ

¾ Subministrament
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.


Pa de terra: El pa de terra ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé amb
xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla metàl·lica

Indicació de les normes i regles CE.



Indicació del codi de l’Estat membre de la Unió Europea.1, 2, 3



Indicació de l’organisme oficial responsable o del seu codi.1, 2, 3



Identificació del viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització).2, 3



Data d’expedició del document.

no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable.



Número de sèrie individual, setmanal o de lot de partida, segons el cas i si escau.

Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que



Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.2



Quan es tracti d’importacions provinents de països tercers, nom del país d’origen.2

es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no afectin el creixement

I la informació tècnica següent:

posterior de la planta i del seu sistema radical.




1, 2, 3



Nom botànic precís.4

Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista



Denominació de la cultivar, si escau.5

ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació no sigui



Denominació del grup de cultivar, si escau.5

danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es valorarà que els
recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser raonablement



Denominació del portaempelt, si escau.



Quantitat de plantes del lot o partida, si escau.



Forma de presentació del sistema radical.

proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor més gran abans



Mida o classificació de la planta.

que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en contenidor ha d’haver



En plantes en recipient, tipus de recipient.6



Dimensió del recipient, segons el cas.



Volum del contenidor.7



Diàmetre o amplada del test.8



Nombre d’alvèols i volum individual de l’alvèol forestal o de l’alvèol hortícola.9

estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels
es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui la forma del contenidor i
s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. El contenidor ha de ser suficientment
rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir la massa d’arrels durant el transport.
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La indicació TC (Tissue culture), en el cas de plantes provinents de cultiu de teixits in vitro.

VERIFICACIONS DE CONTROL

També pot ser recomanable ressenyar-hi:

L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual



Nom comú, si en té.



Sexe, en el cas de plantes dioiques de fruit interessant o molest, o de pol·len al·lergogen.



Diàmetre del pa d’arrels, en el cas de plantes subministrades amb arrel nua o rizomes.

testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots.



Nombre mínim de tiges, fulles o gemmes, segons el cas i si escau.

S’entén que la inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al



Constància de retall o de pinçament, si escau.



sistema radical netejat, sense terra, i al substrat.

Nombre de repicades, si escau.



Pes aproximat de la planta, comptant el del pa de terra i del contenidor, si escau.



Certificat de l’origen del material vegetal.

comercial. Totes les plantes han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat de sanitat vegetal, i



Constància dels tractaments fitosanitaris duts a terme en el darrer mes anterior a la data de subministrament (matèria

han de ser autèntiques, segons està expressat en l’apartat d’autenticitat específica i varietat.

segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el

Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i

activa i data).
1.

Si es tracta d’espècies o cultivars regulades específicament, les quals han de complir la normativa legal vigent (Reglament tècnic

UNITAT DE MESURAMENT

de control i de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals).
2.

Si es tracta d’un vegetal inclòs a la llista de vegetals que han d’anar acompanyats de passaport fitosanitari CE, amb indicació del
tipus

de

passaport,

els

organismes

nocius

previstos

i

les

zones

protegides.

Vegeu

aquesta

llista

Unitats de plantes.

a

http://www.gencat.net/darp/c/camp/passafit/cpassa00.htm.
3.

Si es vol, aquesta informació pot estar impresa a l’albarà de lliurament.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.

D’acord amb el codi internacional de nomenclatura botànica.

5.

D’acord amb el codi internacional de nomenclatura per a plantes cultivades.

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

6.

Les abreviatures que cal usar són les següents:

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).



Contenidor: C

NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.



Test: P



Alvèol forestal: AF



Alvèol hortícola: AH

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

7.

Darrere la lletra C (que indica contenidor), s’ha de consignar un número que n’indica el volum en litres.

8.

Darrera la lletra P (que indica test), s’ha de consignar un número que indica l’amplada superior i exterior d’un test quadrat o el

NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

diàmetre superior i exterior d’un test rodó. En aquest segon cas, darrere el número s’ha d’indicar la lletra r (de rodó). Si se
3

n’indica el volum, s’ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm ).
9.

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.
NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes.

Darrere les lletres AF o AH s’ha de consignar un número que indica el volum en cm3.

NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

Quadre 23. Documentació del material vegetal

NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants.
¾

NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats.

Etiquetatge

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes comercialitzades

NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en el cas de les plantes

NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers.

comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, correctament i sòlidament

NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a revegetació.

fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual

NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada en viver

s’especifiqui com a mínim:

d’obra.

5.2.10.1.-

ETIQUETATGE

ARBRES



Nom botànic precís. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del portaempelt, si escau.

ÀMBIT D’APLICACIÓ



Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau.

Subministrament d’arbres ornamentals de fulla caduca o persistent.



Mida o classificació de la planta.



Tipus i dimensió del recipient, si escau.



Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat.

Classificació dels arbres
 Arbres ramificats des de la base

Quadre 24. Especificacions de l’etiquetatge

 Arbres estàndard o de capçada
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- amb capçada a partir de l’enforcadura o creu

¾

- amb guia central (arbres de capçada fletxats)

tenir cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions.

- de troncs múltiples

Les especificacions per a arbres del carrer han d’assenyalar l’alçària de capçada, que ha de tenir

- d’un sol tronc

relació amb la mida i amb l’espècie o la varietat de l’arbre, de manera que la capçada estigui ben

 Grups d’arbres

equilibrada amb el tronc.

Forma de presentació del sistema radical

Tots els arbres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents
característiques:

ARREL NUA

PA DE TERRA

CONTENIDOR

Arbres de fulla caduca

No

Sí

Sí

 El tronc ha de ser recte i vertical.

Arbres de fulla perenne

No

Sí

Sí

 La copa ha d’estar formada i equilibrada.
 Tots els individus d’una mateixa espècie han de mostrar una aparença igual.

Quadre 25. Forma de presentació del sistema radical del material vegetal

¾

Especificacions per a arbrat viari

Per a plantació de vials es requereixen arbres amb una certa alçària de capçada. A més, s’ha de

 Arbres de port arbustiu

¾
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 Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar.

Perímetre del tronc

 Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc

Els arbres s’han de mesurar segons el perímetre del tronc, a un metre per sobre el nivell del sòl o

i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.

del coll de l’arrel. La classe perimetral es determina segons els següents grups en cm:
6-8

12-14

18-20

30-35

45-50

 Els arbres de port petit han de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre a 1 m

8-10

14-16

20-25

35-40

50-60

del terra. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de qualsevol mena de rebrot ha

10-12

16-18

25-30

40-45

60-70

de ser de 2,25 metres.
 Els arbres de port mitjà i de gran port han de tenir un calibre de 20 a 25 cm de perímetre

Per als arbres de tronc múltiple Æ El perímetre total és la suma dels perímetres individuals.

a 1 m del terra o del coll de l’arrel. L’alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de
qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,5 metres en el cas d’arbres de port gran i de

Quadre 26. Classes perimetrals

Una classificació és correcta si tots els arbres d’una mateixa classe tenen una grandària igual o
superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant
una cinta de color, segons s’especifica a les NTJ 07D i 07E.
¾

2,25 en els de port mitjà.
¾

Dimensions de la part subterrània

Als arbres subministrats amb pa de terra, la mida del pa de terra ha de ser proporcional al tipus de

Alçària de capçada

creixement i estructura de l’espècie o la varietat, al desenvolupament de la planta i a les

Els arbres de capçada es poden classificar en capçada alta, mitjana o baixa.

condicions del sòl.
ARBRE
FULLA
CADUCA

ARBRE

Contenidor

Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3

Profunditat del pa de terra (en cm)

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7

Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta.
Diàmetre del pa de terra (en cm)

Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2

Profunditat del pa de terra (en cm)

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2

Pa de terra

FULLA
PERENNE

Diàmetre del pa de terra (en cm)
Pa de terra

Contenidor

Ha de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta.
Quadre 27. Dimensions de la part subterrània de l’arbrat

El volum mínim del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el quadre següent:
FULLA CADUCA

Font: NTJ 07D: 1996. Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca

FULLA PERENNE

Classe perimetral (cm)

Volum mínim contenidor (l)

Volum mínim contenidor (l)

Diàmetre mínim contenidor (cm)

16-18

35

35

40

18-20

50

50

45

20-25

50

80

50

Quadre 28. Volum mínim aconsellable del contenidor amb relació al perímetre per a arbres de fulla caduca i perenne

Figura 3. Alçàries de capçada

cultivats en contenidor
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¾

Condicions de conreu i repicament

Formació de la part aèria

El marc de plantació entre els arbres en el viver d’origen ha de ser proporcional a les necessitats

Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb

dels individus segons l’espècie, la varietat i el sistema de mecanització.

forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.

Els arbres cultivats han d’estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada,

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de

a més, han de donar naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que

dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc.

presenti les característiques pròpies de la cultivar.

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La

Tots els arbres s’han d’haver cultivat d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la

capçada de l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del

localització. Els criteris de qualitat d’un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al

tronc. Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i

sistema radical. Els arbres han d’estar ben ramificats i s’han de repicar periòdicament.

presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar.

La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta (i sense podar).

abans de ser arrencat per a la seva comercialització.

Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte.

El primer repicament que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbre del planter

En la poda de formació s’han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda

al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva

addicional de branques s’ha de dur a terme conforme al tipus de l’espècie o varietat, excepte pel

comercialització.

que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars.

Els arbres cultivats al camp s’han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit en

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables

el quadre següent:

formes especials, amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen

PERÍMETRE DEL TRONC

FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT

< 20 cm

3-5 anys

> 20 cm

5-6 anys

l’obligació de ser homogenis.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾

Quadre 29. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp

Subministrament

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a

Amb l’objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets dels vivers

arbres ramificats o de capçada:

subministradors com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de
ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA

l’arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys mecànics i

NOMBRE DE REPICADES
PERÍMETRE EN CM

FULLA CADUCA

de l’exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes
FULLA PERENNE

han d’haver estat preparades correctament per al viatge.

MÍNIM

RECOMANAT

MÍNIM

En la preparació dels arbres per al transport, s’han de lligar les branques amb cintes o teles

16-18

2

2

2

amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es

18-20

2

3

2

trenquin o malmetin.

20-25

2

3

2

Els arbres s’han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s’apilen l’un

25-30

2/3

3

3

30-35

3

4

3

35-40

3/4

4

3

40-45

4

4

4

45-50 o més

4

4 o més

4

sobre l’altre, s’ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. El
material vegetal carregat ha d’estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, s’han de fer servir
falques i material de farciment.
¾

Transport

Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver

Quadre 30. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc

al punt de lliurament, els arbres sempre han d’anar coberts per una vela o per qualsevol altre

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un

material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa del
vent.

contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys.
En tots els casos, els arbres cultivats en pa de terra s’han de lliurar amb pa de terra amb malla
metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable.
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UNITAT DE MESURAMENT

- Platycladus orientalis «Pyramidalis Aureus»

Unitats d’arbres.

- Taxus baccata «Fastigiata»
 Coníferes de port petit

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Juniperus communis «Compressa»

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

- Pinus mugo «Mops»

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

- Thuja occidentalis «Tiny Tim»
¾

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

¾
5.2.10.2.-

Forma de presentació del sistema radical

Dimensions de la part aèria

Les coníferes s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem superior.

CONÍFERES

Les mesures per a la seva classificació en alçària i en cm són les següents:

ÀMBIT D’APLICACIÓ

ALÇÀRIA

Subministrament de coníferes ornamentals.

12/15

60/80

15/20

80/100

20/25

100/125

25/30

125/150

30/40

150/175

- Abies pinsapo

40/50

175/200

- Abies x masjoanis

50/60

200/250

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾

Classificació de les coníferes
 Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques

Quadre 31. Classificació de coníferes en alçàries (cm)

- Cedrus deodara

A partir de 200 i fins a 600 cm d’alçària es mesura de 50 cm en 50 cm i a partir de 600 cm es mesura

- Picea abies

de 100 cm en 100 cm.

- Pseudotsuga menziesii

¾

 Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament

Dimensions de la part subterrània

Les coníferes subministrades amb pa de terra i en contenidor han de disposar d’unes dimensions

- Pinus canariensis

mínimes de pa de terra o de contenidor segons es recomana a la NTJ 07 C: 1995. Coníferes i

- Pinus halepensis

resinoses.

- Pinus pinea

¾

 Coníferes columnars de gran desenvolupament

Repicament

Les coníferes han de ser repicades d’acord amb les necessitats de l’espècie-varietat, l’edat i la

- Calocedrus decurrens

localització.

- Chamaecyparis lawsoniana

Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin

- X Cupressocyparis leylandii

desenvolupat arrel nova. Les conreades en viver han de ser repicades com a mínim un mes i mig

- Cupressus macrocarpa

abans de la seva comercialització per tal d’assegurar la creació d’arrel nova.

- Cupressus sempervirens

Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un contenidor més

 Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit

gran abans que s’excedeixi el temps establert a la NTJ 07: 1995. Coníferes i resinoses.

- Juniperus x media «Pfitzeriana Aurea»

¾

- Taxus baccata «Summergold»

Formació de la part aèria

Les coníferes han d’estar totalment ramificades des de la base d’acord amb l’hàbit de creixement de

- Thuja occidentalis «Golden Clobe»

l’espècie-varietat.

- Thuja occidentalis «Little Champion»

Les coníferes de fort creixement han d’estar totalment ramificades fins a l’última branca anual. Tant la

 Coníferes de port petit/mitjà de creixement columnar

llargària de l’última branca anual com el conjunt de les fulles han de ser harmònicament proporcionats

- Chamaecyparis lawsoniana «Ellwoodii»

a l’hàbit de creixement de l’espècie-varietat.

- Juniperus communis «Hibernica»
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Syagrus romanzoffiana (Arecastrum)

Les espècies que presenten formes de creixement vertical s’han de lliurar amb la branca central

Trachycarpus fortunei

intacta, a excepció de les següents: Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc.

Washingtonia filifera

Les plantes per a tanques vegetals han d’estar totalment ramificades des de la base, amb el fullatge

Washingtonia robusta

complet i, si és necessari, s’han de retallar durant el període de conreu. Les coníferes de més de 3 m

Quadre 33. Grups de palmeres segons la seva capacitat d’emissió de noves arrels

s’han de retallar anualment, per tal de compensar el seu creixement.
¾

Forma de presentació del sistema radical

Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor.

UNITAT DE MESURAMENT

¾

Unitats d’arbres.

Dimensions de la part aèria

Les palmeres del grup A (d’estípit únic) han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres, s’ha d’especificar el nombre

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

d’estípits de més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits, o bé, en alguns casos, el

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

nombre d’estípits i l’alçària total.

NTJ 07C: 1995. Coníferes i resinoses.

En general, les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit i, si és el
cas, se n’ha d’especificar el nombre. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total,

5.2.10.3.-

sempre que s’especifiqui clarament.

PALMERES

El gruix de l’estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l’arrel.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

¾

Subministrament de palmeres ornamentals.

Dimensions de la part subterrània
 Palmeres subministrades amb pa de terra: La profunditat del pa de terra ha de ser
aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc profunds, els pans han de

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾

ser proporcionalment més amples i, en sòls profunds, els pans poden ser menys amples

Classificació de les palmeres

Grup A

Palmeres unicaules

Grup B

Palmeres multicaules

Grup C

Altres tipus de palmeres

Amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té la

i més profunds. El pa de terra ha de tenir unes dimensions mínimes segons la major o

capacitat de desenvolupar-se.

menor sensibilitat al trasplantament i les exigències de la plantació definitiva. Entre

Amb estípits múltiples, originats a partir de fillols bassals.

l’estípit i l’exterior del pa de terra hi ha d’haver un espai mínim, que en general ha de ser

Cap dels tipus anteriors.

de 20 cm d’amplària. El pa de terra s’ha de mantenir compacte per la consistència del

Quadre 32. Classificació de les palmeres

GRUP

A

DIFICULTAT DE

CARACTERÍSTIQUES DE LES

TRASPLANTAMENT

ESPÈCIES

Trasplantament molt

Espècies amb baixa capacitat d’emissió

complicat

de noves arrels.

seu sistema radical. Pot anar lligat amb materials degradables o que es puguin extreure
en el moment de la plantació. Com a materials de protecció o degradables, només es
ESPÈCIE DE PALMERA

permeten els que es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació.
 Palmeres subministrades en contenidor: Han d’haver estar trasplantades i conreades en

Howea forsteriana

contenidor el temps suficient. Han de disposar d’un espai mínim entre l’estípit i l’interior
Archontophoenix cunninghamiana

del contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d’amplària.

Brahea armata

¾

Butia capitata
B

Trasplantament

Espècies amb capacitat mitjana d’emissió

complicat

de noves arrels.

Jubaea chilensis

 Repicament de les palmeres cultivades al camp: En les palmeres cultivades al camp és

Livistona australis

aconsellable efectuar un repicament parcial previ al subministrament. Simultàniament al

Livistona chinensis

repicament, s’ha d’efectuar una poda de fulles per tal de mantenir l’equilibri fisiològic

Phoenix canariensis

C

Trasplantament fàcil

Espècies amb alta capacitat d’emissió de
noves arrels.

Repicament

Sabal blackburniana

adequat. La conveniència de repicament en palmeres exemplars depèn de la sensibilitat

Sabal palmetto

al trasplantament. En general, des del punt de vista de la supervivència de la planta, és

Chamaerops humilis

sempre convenient fer un repicament previ, encara que per a algunes espècies pot no

Phoenix dactylifera

ser convenient des del punt de vista comercial. Vegeu el quadre següent:

Phoenix reclinata
Rhapis excelsa
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Les palmeres subministrades en contenidor han d’haver estat conreades en aquest contenidor el
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CONVENIENT

NO NECESSARI

Brahea armata

Butia capitata

Chamaerops humilis

Howea forsteriana

Livistona chinensis

Phoenix dactylifera

Phoenix canariensis

Phoenix reclinata

Sabal palmetto

Syagrus romanzoffiana

temps suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels
mantingui la forma del contenidor i s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta.
El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han
d’utilitzar substrats rics en nutrients, drenats (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5).
Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar

Trachycarpus fortunei
Washingtonia filifera

podridures. Com a regla general, és millor tallar les arrels si es preveu que s’han d’acabar podrint.

Washingtonia robusta

¾

Quadre 34. Conveniència de repicament previ per a palmeres exemplars que no provinguin d’importació

Especificacions per a palmeres viàries

Totes les palmeres que s’hagin de plantar en el sistema viari han de tenir un tronc recte i

És aconsellable que el subministrament de les palmeres s’efectuï amb una posterioritat mínima a

perfectament vertical, i una alçada mínima de 5 a 5,5 m d’estípit (tronc)

la data de repicament, d’acord amb el grup al qual pertanyin.
Vegeu el quadre següent:
GRUP

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TEMPS MÍNIM QUE HA D’HAVER TRANSCORREGUT

El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a

ENTRE EL REPICAMENT I EL SUBMINISTRAMENT

les de la destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle, cal que abans del

A

6/12 mesos d’activitat biològica

subministrament hagin estat aclimatades per a la seva plantació a l’exterior.

B

4/6 mesos d’activitat biològica

En el subministrament, en el transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la

C

2/3 mesos d’activitat biològica

dessecació, així com estimular l’emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de

Quadre 35. Precedència en el temps entre el repicament i el subministrament de palmeres cultivades al camp

 Repicament de les palmeres cultivades en contenidor: Les palmeres cultivades en
contenidor s’han de canviar a un contenidor més gran o bé s’han de repicar amb poda
d’arrels i reducció del pa d’arrels i s’han de tornar a posar en contenidor. La freqüència
mínima d’aquestes operacions ha de ser de dos anys, excepte per a les palmeres de
creixement molt lent.
¾

tenir en compte aquests principis.
Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser convenient realitzar una
aplicació d’antitranspirants uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop carregat el
camió.
Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides.
En el transport per camió, el vehicle ha d’anar cobert amb lona i tancat.

Qualitat de les palmeres

Vegeu en el quadre següent els condicionants i les operacions que s’han de tenir en compte en el

Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té el

subministrament de palmeres.

tronc de més bona qualitat serà. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a les palmeres
CONDICIONANTS PER AL TRANSPORT DE PALMERES

cultivades en viver, és l’etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma que han estat
cultivades en un marc de plantació massa estret.
En general, les palmeres d’estípit únic l’han de tenir perfectament recte i vertical. Les d’estípits

ESTÍPITS

múltiples els han de tenir tots orientats adequadament a l’espècie. En general és desitjable que un
ESTÍPITS MÚLTIPLES O

lot tingui homogeneïtat en alçària i gruix de l’estípit.

RAMIFICATS

Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes



En la càrrega i descàrrega, cal evitar estrebades de la grua.



Cal utilitzar bragues o eslingues amples, que no llisquin i en cap cas
metàl·liques.



Cal protegir les fixacions per evitar ferides, cremades i marques.



Cal travar-los.



En l’arrencada, després de formar el pa de terra, cal procurar que els estípits

ni internes. Tampoc no han de presentar estrangulacions de l’estípit. En el cas de la Phoenix
dactylifera, el diàmetre ha de ser uniforme al llarg de tot l’estípit, amb una disminució màxima

caiguin al terra amb cura, evitant estrebades i fimbraments.
ESTÍPITS LLARGS I



PRIMS

admissible del 20% del perímetre i en un únic punt.

mantenint els estípits horitzontals.


La superfície de l’estípit s’ha de presentar de manera uniforme en tota la seva longitud, tant si les

En la càrrega i descàrrega, cal subjectar-los amb dues bragues o eslingues, tot

Cal subjectar-los amb suports encoixinaments per evitar trencaments i
esquinçades.

bases dels pecíols estan podades com si es presenta neta de pecíols. En cas que es vulguin els

INFLORESCÈNCIES I

estípits afaitats o repelats, és aconsellable afaitar-los o repelar-los un cop realitzada la plantació

INFRUCTESCÈNCIES



És aconsellable suprimir-les.

definitiva.
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 Segons l’alçària i la llenyositat:

Cal esporgar les fulles seques i les danyades, tot mantenint un equilibri entre la
corona i el sistema radical.

- Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària)

En el transport, s’han de lligar les fulles com a protecció contra els cops i la

- Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m)

dessecació, sense produir una pressió excessiva que les pugui malmetre.
ULL I CAPITELL

PA DE TERRA



Cal evitar donar-los cops i sotmetre’ls a moviments bruscos.



S’ha de protegir l’ull contra la insolació i la dessecació.



Cal protegir-lo contra la insolació i la dessecació.

- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)
- Subarbusts (subllenyosos)
¾

Forma de presentació del sistema radical

Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas s’acceptaran

Quadre 36. Condicionants del subministrament i el transport de les palmeres

Les palmeres subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal,
especialment la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de manera
significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a
les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. La
comercialització de qualsevol espècie de palmera que entri a Espanya provinent de la resta de
països de la Unió Europea necessita sempre el passaport fitosanitari, ja que les palmeres són
vegetals que poden ser portadors d’organismes nocius i per als quals Espanya és considerada
zona protegida (ZP). Cal tenir una cura especial amb la possible presència del morrut de la
palmera (Rhynchophorus ferrugineus) i de la Pysandia archon.
Abans del subministrament, cal fer tractaments preventius contra insectes barrinadors,

arbusts subministrats amb arrel nua.
¾

Dimensions de la part aèria

Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més,
s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en
el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el perímetre de la tija principal.
L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior
exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de
grandària de l’arbust.
¾

Dimensions de la part subterrània

ARBUSTS

SUBMINISTRAMENT

DIMENSIONS MÍNIMES
Diàmetre

especialment en les palmeres d’importació. Si hi ha susceptibilitat a altres plagues o malalties, es

Profunditat del pa

recomana fer els tractaments preventius que convinguin.

Mitjana de la classe perimetral (en cm) x 3

Pa de terra
Diàmetre del pa de terra (cm) x 0,7

Fulla caduca
Diàmetre
Contenidor
Profunditat

UNITAT DE MESURAMENT

Diàmetre

Unitats de palmeres.

Volum del contenidor proporcional a la mida de la
planta
Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2

Pa de terra
Profunditat

Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2

Fulla perenne
Diàmetre
Contenidor

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Profunditat

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

planta

Quadre 37. Dimensions de la part subterrània

¾

NTJ 07P: 1997. Palmeres.

Volum del contenidor proporcional a la mida de la

Repicament

La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en
contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu

5.2.10.4.-

ARBUSTS

abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament que es té en compte és el

ÀMBIT D’APLICACIÓ

que es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. No es pot tenir en compte com a

Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.

repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva comercialització.
Els arbusts cultivats al camp s’han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència temporal depèn

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
¾

de l’espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats almenys

Classificació dels arbusts

cada tres anys.

 Segons la ramificació i el port:

Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar a un

- Arbusts d’un sol tronc

contenidor més gran cada dos anys com a mínim.

- Arbusts de troncs múltiples

¾

- Arbusts ajaguts

Formació de la part aèria

Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l’espècie

- Arbusts sarmentosos

o varietat i del tipus de formació.
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¾

UNITAT DE MESURAMENT
Unitats d’arbusts.

Formació de la part aèria

Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l’alçària i espècie o varietat, un nombre mínim de
tiges o ramificacions.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L’aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa

NTJ 07F: 1998. Arbusts.

mida que l’alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 38. Les fixacions no han de
provocar ni ferides ni estrangulacions.

5.2.10.5.-

PLANTES ENFILADISSES

ÀMBIT D’APLICACIÓ

UNITAT DE MESURAMENT

Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).

Unitats de plantes enfiladisses.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¾

Classificació de les plantes enfiladisses

NTJ 07A: 1993. Subministrament del material vegetal. Qualitat general.

 Plantes enfiladisses pròpiament dites

NTJ 07I: 1995. Enfiladisses.

- Amb circells
- Amb ungles

5.2.10.6.-

- Amb arrels aèries

ÀMBIT D’APLICACIÓ

- Amb pecíol voluble

Subministrament de plantes vivaces i entapissants.

PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS

- Amb ventoses
- Amb espines o amb agullons

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

- Amb estípules espinoses

Plantes vivaces: Plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, que poden arribar a ser de base

- Plantes volubles

sufruticosa o sufruticulosa, amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la

 Plantes sarmentoses
¾

vegetació al llarg de l’any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el
període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. Lobelia laxiflora).

Condicions de conreu

Plantes entapissants: Plantes de tipus vivaç (p. ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís (p. ex. Hedera

Les plantes enfiladisses han d’estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu.
¾

helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. Viola tricolor), que

Forma de presentació del sistema radical

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor.
¾

atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s’usen per cobrir superfícies o per

Dimensions i proporcions

entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que poden aparèixer en altres epígrafs,

Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem

com per exemple algunes arbustives. En queden excloses, en canvi, aquelles vivaces com les

superior, d’acord amb el quadre següent.

gespes que, per les seves especials característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi.
¾

ALÇÀRIA EN cm

Condicions de conreu

30/40

Les plantes vivaces i entapissants s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de

40/60

complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació amb

60/90

el conjunt i l’edat de la planta.
¾

90/120

Dimensions i proporcions

120/150

Les dimensions i proporcions han de les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol

i de 50 en 50 per sobre de 150 cm

cas, suficients per ser plantades al lloc al qual es destinin. Com que ha d’existir una relació entre

Quadre 38. Mesures per a la classificació de plantes enfiladisses

la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria de la
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planta pot ser expressada a través del tipus i la dimensió del recipient on ha estat cultivada i on se

Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal,

subministra.

independentment de la durada del seu cicle vital i, fins i tot, del seu hàbit de creixement.

¾

¾ Condicions de conreu

Forma de presentació

S’ha de rebutjar la presentació amb arrel nua (excepte en el cas de plantes amb gran resistència,

Les plantes de temporada s’han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de complir

com els bambús).

en els jardins, garantint especialment:

El sistema que presenta més garanties, tant per al transport com per a la represa de les plantes,
és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie, pot ser d’una tipologia o una altra, de tipus
individual o múltiple. En qualsevol cas, han de ser de materials poc o gens danyosos des del punt

 Un bon aparell radicular en relació amb l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de la
planta.
 Un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi, quan correspongui, les poncelles i
les flors).

de vista mediambiental.

¾ Dimensions i proporcions
Les dimensions i proporcions han de ser les adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾

compte que en tots els casos han de tenir la mida i el vigor suficients per ser plantades als llocs

Períodes de subministrament

als quals es destinin.

Els períodes de subministrament són variables, en funció de:

¾ Forma de presentació

 Les característiques de cada espècie o cultivar.

¾

 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.

Les plantes de temporada es presenten en recipients. Atesa l’escassa dimensió que poden

 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals

presentar algunes de les plantes de temporada, la presentació pot tenir lloc en recipients de cultiu

adequades per avançar o endarrerir —alterar en general— el cicle vegetatiu natural de la

múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars independents els uns dels altres, en

planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats

recipients alveolats, p. ex.) o en recipients de cultiu individual.

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc on és previst de plantar-la i

Els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista mediambiental. Cal valorar

l’època en què es faci.

positivament aquells que puguin ser reutilitzables o que siguin de material reciclable, o aquells que
presentin una fabricació no danyosa mediambientalment. Cal tendir, en la mesura que sigui

Garantia

La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants comprèn des del subministrament fins a la

possible, a evitar recipients de PVC.

represa al seu lloc de plantació en condicions normals.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾ Períodes de subministrament

UNITAT DE MESURAMENT

Els períodes de subministrament són variables, depenent de:

Unitats de plantes.

 Les característiques de cada espècie o cultivar.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural.

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals
adequades per avançar, endarrerir o «alterar en general» el cicle vegetatiu natural de la

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats
5.2.10.7.-

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir al lloc on és previst de plantar-la i

PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA

l’època en què es faci.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Bo i admetent que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia són sotmeses a

Subministrament de plantes anuals i de temporada.

tècniques de «forçat», per raó de principis de sostenibilitat mediambiental cal que es produeixin
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

amb un consum mínim d’energia o a través de sistemes i procediments tan eficaços com sigui

Plantes anuals: Són aquelles que compleixen el seu cicle vital (des de la germinació fins a la

possible i no contaminants des del punt de vista mediambiental.

mort) com a màxim en el període d’un any.
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- Plantes originàries d’un hàbitat igual al descrit anteriorment, però adaptables a un medi

Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials,

no aquàtic (exemple: Zantedeschia aethiopica)

ja que en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors com


més es respecten els períodes vegetatius normals de les plantes.

En relació amb la persistència de la vegetació:
- Amb vegetació permanent al llarg de l’any (exemple: Juncus effussus)

¾ Garantia

- Amb vegetació no persistent durant el període desfavorable (exemple: Nymphaea

La garantia sobre les plantes de temporada comprèn des del subministrament fins a la seva

alba)

represa al lloc de plantació en condicions normals.

¾ Condicions de conreu
UNITAT DE MESURAMENT

Les plantes aquàtiques han de ser conreades de manera adequada a la finalitat que han de

Unitats de plantes.

complir en els jardins, garantint especialment:
 Un aparell radicular suficient en relació amb l’espècie i l’edat de la planta.
 Un desenvolupament vegetatiu suficient per a l’època de l’any, l’edat de la planta i les

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

característiques de l’espècie.

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

¾ Dimensions i proporcions

vegetal.

Les dimensions i proporcions han de ser les adequades a l’espècie i l’edat de la planta, en tot cas
5.2.10.8.-

suficients perquè puguin ser plantades al lloc al qual es destinin.

PLANTES AQUÀTIQUES

¾ Forma de presentació

ÀMBIT D’APLICACIÓ



Subministrament de plantes aquàtiques

Òrgans subterranis de reserva: (OSR) en el cas que aquests òrgans presentin període
de repòs vegetatiu complert o molt accentuat, caldrà subministrar-los de manera que

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

tant magatzematge com trasllat no pateixi cops ni deshidratació i que el seu estat

Les plantes aquàtiques són aquelles de tipus normalment vivaç (herbàcies, en conseqüència) que

fitosanitari sigui òptim (per exemple: Nymphaea, Nelumbo, Zantedeschia). Per garantir

necessiten la presència d’aigua d’una manera més abundant que la resta de plantes, ja sigui

un trasllat adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torba eixuta, que a la

cobrint el substrat o cobrint també la part vegetativa, de manera parcial o completa.

vegada que impedeix assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que els

Segons l’espècie i les característiques de l’hàbitat natural, la presència d’aigua pot ser constant o

OSR es colpegin i es puguin ferir o fragmentar. Els OSR s’han de subministrar

bé intermitent, amb un curs quiet o bé en moviment, en aquest darrer cas mai de gran rapidesa.

degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu corresponent envàs i

¾ Classificació de les plantes aquàtiques


sempre amb la presentació separada de les menes diferents, de manera que no es
puguin barrejar.

Segons la tipologia de la vegetació, en relació amb el medi aquàtic:


- Amb arrels aquàtiques (plantes flotants, no ancorades al substrat):

Plantes en recipient: Les plantes aquàtiques que presenten un aparell radicular

o

De vegetació generalment submergida (exemple: Myriophyllum sp)

subterrani poden presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es

o

De vegetació flotant (exemple: Lemna minor)

troben en període de repòs vegetatiu, si és el cas, com en període d’activitat vegetativa.

o

De vegetació emergent (exemple: Eichhornia crassipes)

En aquest darrer cas, i tenint en compte les diferents variants de vegetació que es

- Amb arrels creixents en un substrat o terra, amb presència constant o quasi constant

donen (en alguns casos submergides o flotants durant el conreu), s’han de traslladar de

d’un volum d’aigua:

manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o

o

Amb vegetació submergida (exemple: Potametea pectinati)

es puguin colpejar.

o

Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba)

o

Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera)



Les plantes de caràcter flotant o emergent, amb aparell radicular submergit, s’han de
presentar en un recipient estanc de capacitat i mida suficients amb relació a la mida de

- Amb arrels que creixen en un substrat o en terra amb presència d’aigua, ocupant una

la planta, omplert amb aigua i que presenti un embalatge o una protecció suficients

posició marginal respecte del volum d’aigua (palustres) o en un curs d’aigua no constant

perquè no es puguin bolcar els recipients i perdre l’aigua, ni tampoc es puguin colpejar

(exemple: Typha latifolia)

ni tombar les parts vegetatives de les plantes, si és el cas.
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¾ Classificació

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
¾ Períodes de subministrament

Segons la durada, es poden classificar en un grup format per policàrpiques i monocàrpiques

Si es presenten degudament conreades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l’any,

plurianuals o bé en un altre grup que comprèn les monocàrpiques anuals. La gran majoria de

en funció de les particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies.

suculentes formen part del primer grup, essent-ne una excepció les del segon (p. ex.

Quan el trasllat de les plantes aquàtiques es faci en període de repòs vegetatiu o sigui de curta

Doroteanthus bellidiformis).

durada, es poden acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva

Una altra classificació s’estableix entre les que pertanyen a la família de les cactàcies (Cactaceae)

identificació especifica i/o varietal i el seu bon estat fitosanitari. Cal, però, que es desembalin de

i les suculentes o les suculentes que no pertanyen a aquesta família.

manera immediata quan arribin al seu destí, o bé que es plantin directament o s’emmagatzemin
adequadament abans de ser plantades.

¾ Formes de presentació
En recipient de cultiu, degudament arrelades al substrat, que ha de ser d’una mida adequada i

¾ Garantia

proporcional al de la planta.

El període de garantia comprèn des del subministrament fins a la represa de les plantes al seu lloc
definitiu en condicions normals.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

¾ Toleràncies

¾ Períodes de subministrament

No s’acceptaran OSR presentats sense substrat que ja hagin brotat o estiguin deshidratats, ni

Tenint en compte les èpoques més adequades de plantació, el període preferent de

plantes colpejades o amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra de les limitacions

subministrament ha de ser de març a juliol, i en tot cas cal evitar les manipulacions d’aquest grup

esmentades als punts anteriors.

de plantes durant els mesos compresos entre l’octubre i el febrer (ambdós inclosos).
¾ Transport

UNITAT DE MESURAMENT

Durant el transport i el subministrament, s’ha d’assegurar especialment que les plantes no

Per a les plantes presentades amb OSR, unitats d’OSR. Per a les plantes presentades en

pateixen cops ni ferides.
¾ Garantia

recipient, unitats de plantes.

El període de garantia comprèn des del moment del subministrament fins a la represa de les
plantes un cop implantades.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

UNITAT DE MESURAMENT

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

En general, per unitats de planta. En casos d’especial modalitat morfològica, cal indicar-ne les
5.2.10.9.-

PLANTES SUCULENTES

característiques, per exemple llargada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament de plantes suculentes.

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material
DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

Les plantes suculentes són aquelles que presenten els teixits engruixits a causa d’acumulacions

En cas que les plantes subministrades estiguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o

d’aigua i substàncies de reserva. Aquestes reserves es poden presentar a les fulles, les tiges o les

convenis internacionals per a la protecció d’espècies, el subministrador ha de garantir per escrit,

arrels, o en qualsevol d’aquest teixits indistintament.

mitjançant document signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes de

En ocasions presenten també altres modificacions adaptatives, com la transformació de fulles en

l’extracció d’un hàbitat natural.

espines —espinescència— o bé acumulacions de substàncies de reserva que ocasionen
modificacions molt aparents a les tiges. Aquestes modificacions, inherents a la caracterització

5.2.10.10.- PANS D’HERBA DE GESPES

específica de cada planta, són degudes a la manca de disponibilitat d’aigua en els hàbitats

ÀMBIT D’APLICACIÓ

naturals d’aquestes espècies, independentment de les característiques climàtiques d’aquestes

Subministrament de gespa i pans d’herba amb finalitat ornamental.

zones.
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Quan es col·loquin els pans d’herba de dimensions més grans (aprox. 70 x 1000 cm), caldrà fer ús

Gespa: Coberta vegetal d’una o més espècies, generalment gramínies, relligades mitjançant

de mitjans mecànics.

arrels i rebrots a la capa de suport de la vegetació, generalment amb finalitat ornamental.

L’espessor de la coberta vegetal del pa d’herba ha de ser d’1,5 cm, tot i que s’admet una

Pa d’herba: Porció de sòl cobert de gespa precultivada en origen fins a l’estat complet de

tolerància de +/- 0,5 cm.

maduresa; és extret en plaques prismàtiques, habitualment rectangulars, que són transportades i
posteriorment trasplantades.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les espècies i les varietats de gespitoses s’han de seleccionar d’acord amb el tipus de sòl i el

La coberta vegetal no ha de presentar mancances ni senyals d’haver patit cap malaltia ni atacs

clima, i sobretot d’acord amb l’ús.

d’insectes o animals. Tampoc no ha de contenir males herbes.

Les gespes cultivades en forma de pans d’herba o gleves, i també d’estolons, han de procedir de

La peça de pa d’herba ha de tenir un pes màxim de 20 kg, excepte en condicions excepcionals

llavors precintades i controlades oficialment.

d’humitat i sempre que el subministrador pugui demostrar que el pa d’herba en condicions

El tipus de terra en el qual ha estat cultivat el pa d’herba no ha de contenir més d’un 10% de llim i

normals no supera aquest pes. La unitat de mesurament és el m².

argila, ni tampoc pot haver-hi pedres més grans d’1,5 cm.

El transport dels pans d’herba a l’estiu s’ha de fer necessàriament amb camions frigorífics. S’ha

La gespa ha de formar un pa d’herba compacte i d’espessor uniforme, superior a 2,5 cm, amb un

de dur a terme en fases successives per evitar tant com sigui possible que els pans s’apleguin per

color verd sa, tal com correspon a la seva composició d’espècies i varietats. La mescla ha de

períodes llargs. L’arreplegadissa en temps calorós no ha de superar les 24 hores; en temps fresc,

contenir una o més espècies del tipus C4.

es pot allargar com a màxim a 3 dies. Les piles de pans no han de superar 1,5 m d’alçària. Han

TIPUS DE GESPA


Agrostis stolonifera L.
Agrostis capilaris L.

30 °C.

Festuca arundinacea Schreber

C3

d’estar situades damunt d’un sòl net i lliure de males herbes i s’han d’inspeccionar diàriament.

Presenten òptims tèrmics generalment inferiors als



Experimenten depressió del creixement estival a

També s’han de moure regularment per prevenir-hi plecs i deterioraments i regar-los quan sigui
necessari.

Festuca ovina L.

causa de l’excés de temperatura, radiació i, segons

Festuca nigrescens Lam.

el cas, dèficit hídric.

UNITAT DE MESURAMENT

Són gespes d’origen de zona climàtica temperada-

La unitat de mesurament és el m .



Festuca rubra L.
Festuca trichophylla

2

fresca.


Lolium perenne L.

Es considera que les condicions de germinació són

Poa annua L.

favorables quan la temperatura del sòl és superior

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Poa pratensis L.

als 8-12 °C. Generalment aquestes circumstàncies

NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.

Trifolium repens L.

es donen durant els mesos de març a octubre.

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de

Són plantes adaptades a règims de radiació alta,

juliol de 1986).



temperatures altes.

Bluchloe dactyloides
Cynodon dactylon
C4

Paspalum notatum Flueggé
Pennisetum clandestinum Hochst.
Stenotaphrum secundatum



En climes temperats, vegeten bé en períodes
compresos entre la primavera i la tardor, i paralitzen

5.2.10.11.- PLANTES BULBOSES I SIMILARS

la seva activitat amb el fred hivernal, època en què

ÀMBIT D’APLICACIÓ

poden arribar a morir en casos extrems.

Producció i comercialització de bulbs, rizomes i similars.

En

comparació

amb

les

plantes

C3,

són

aproximadament el doble d’eficaces en l’ús d’aigua.




Bulb: Òrgan generalment subterrani format per una tija discoïdal, amb una gemma destinada a

Es considera que les condicions de germinació són

originar la tija florífera, recoberta per fulles o bases foliars carnoses que tenen la funció de

favorables quan la temperatura del sòl és superior

reserva.

als 18-21 °C.

Corm (o bulb sòlid o bulb massís): Tija subterrània curta, més o menys globosa, amb funció de

Són espècies de clima subtropical o mediterrani àrid.

Quadre 39. Tipus de gespa

reserva, semblant a un bulb però sense fulles carnoses o amb fulles carnoses molt poc
desenvolupades.

¾ Dimensions del pa de herba
Els pans d’herba han de tenir una forma regular mínima de 30 x 30 cm, i en cas que se

Rizoma: Tija subterrània que presenten alguns vegetals, de llargada i de gruix variables,
disposada de manera horitzontal o obliqua.

subministrin en rotllos, l’amplada mínima ha de ser de 40 cm i la llargària màxima de 250 cm.

Tubercle: Tija o porció caulinar subterrània gruixuda i rica en substàncies de reserva.
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els bulbs i rizomes s’han de comercialitzar amb la quantitat i la qualitat d’arrels adients, secs i

Les llavors s’han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i amb les

sense ferides ni cops ni malalties.

característiques següents retolades de forma clara:

En el corm haurà d’existir l’antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, sense ferides ni



Núm. productor.

cops o malalties.



Composició en percentatge d’espècies i varietats.

Els tubercles s’han de presentar sense malalties, sense cops i secs.



Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5 i 2 kg i
inferiors.

CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT



Núm. de lot.

Tots s’han de subministrar envoltats de palla o material similar sec, i en envasos airejats.



Data de precintament.

S’han de subministrar indicant-hi data, calibre, així com error de calibratge, grau de germinació,

També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.


certificat fitosanitari, varietat, origen o provinença.

Els envasos originals de 25 kg amb espècies pures de gespitoses són subministrats
amb etiqueta blava.

A més, han d’estar nets, sense cap porció de terra adherida a les arrels.


Es tolerarà una derivació de les característiques definidores del 5%.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
UNITAT DE MESURAMENT

Les unitats de mesurament són els kg o els g.

Unitat de bulbs i similars.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).

juliol de 1986).

5.2.10.12.- LLAVORS
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament de llavors per a la sembra en noves obres de jardineria.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Llavors: Elements destinats a reproduir l’espècie. El material de reproducció sexual en gespes
sempre és fruit cariòpside que, de forma popular encara que incorrecta, s’anomena llavor.
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser
obtingudes segons les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i
plantes farratgeres del 15 juliol de 1986. Per al control de camps de producció de llavors per a
gespes, s’han de seguir les directives de la CEE o de l’OCDE.
Les llavors utilitzades en jardineria i paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor
certificada i/o estàndard.
Les llavors no han d’estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals
d’haver patit cap malaltia ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors. Així mateix, les llavors han
d’estar netes de materials inerts, de llavors de males herbes i de llavors d’altres plantes
cultivades, dins dels límits establerts pel reglament tècnic.
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Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels

6.- EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS

mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l’obra el punt de
referència altimètric i les línies de referència planimètriques.

6.1.- Operadors implicats
Les obres públiques que es fan a la ciutat de Barcelona poden ser promogudes per diferents
entitats: PiJBIM, MASU, districtes, BIMSA, B:SM, etc. La direcció facultativa d’aquestes obres pot

El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció
Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.

recaure directament en el promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada.
6.3.- Protecció dels elements vegetals

¾ Promotor
És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o
col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres
per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol (en aquest cas a PiJBIM per al seu

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l’execució de l’obra,
amb la finalitat de garantir la protecció d’arbres, arbusts, gespitoses, àrees amb coberta de sòl
vegetal i fins i tot boscos, a partir d’ara anomenats «àrees de vegetació».

posterior manteniment).

Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de

¾ Inspecció facultativa
La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o als tècnics
contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte segons els diferents plecs
de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la construcció de nous espais verd, així com el
compliment de les disposicions incloses al títol VII, Verd i biodiversitat, de l’Ordenança del medi

construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada
en dècades. Els que per raons imponderables no es puguin protegir, s’han de trasplantar.
Per tal de preservar els elements vegetals, s’han de tenir presents l’Ordenança del medi ambient
de Barcelona, títol VII, Verd i biodiversitat, de compliment obligat, i l’Ordenança sobre instal·lacions
i serveis en domini públic municipal (article 63, Protecció de l’arbrat).

ambient de Barcelona.
¾ Direcció facultativa
La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics que actuen
com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació de la propietat, de

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Possibles danys als elements vegetals

manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant tècnicament com
CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS

econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: direcció d’obra, direcció


Impactes als troncs i/o branques.



Contaminació química.



Foc.

És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la direcció



Excés o embassament d’aigua.

tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.



Compactació del sòl provocada per l’excés de

d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.
¾ Contractista



superficials on viuen les arrels.

trepig i la circulació de maquinària, així com per
l’emmagatzematge de deixalles o de materials de

6.2.- Replanteig general de l’obra

construcció.

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop realitzades les



Moviments de terres (buidades o terraplenades).

instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la caseta d’obra, i les feines



Obertura de rases i altres excavacions.

fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig general de l’obra per tal de verificar
les dades fixades en el projecte executiu.
Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la
documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, els reblerts i

Deterioració mecànica de les zones profundes o



Aïllament d’arbres en zones de difícil accés.



Descens del nivell freàtic.



Elevació del nivell freàtic salí.



Impermeabilització del sòl, ocasionada per exemple
per recobriments estancs.



Ús inadequat de les eines.



Errors en l’aplegada de material.

Quadre 40. Causes de danys a l’obra

¾ Fases de la protecció


Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l’inici de
l’obra i n’afecten el desenvolupament.

altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.
La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que
afecten la zona d’obra.
En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric,



Valoració de l’afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions.



Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte
constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d’una rasa pot tenir
influència significativa sobre la supervivència d’un arbre important)

els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.
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Planificació de les tasques de protecció dels vegetals.



Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció

ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE VEGETACIÓ


No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants,



Els arbres i les àrees de vegetació no s’han de regar amb aigües residuals de la construcció.



No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s’ha de procurar que el gruix de les capes

dels elements vegetals estan correctament col·locats.


dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats.

Durant el procés d’execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el
compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements

abocades estigui d’acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema radical de cada

vegetals.


espècie, i també amb les característiques del sòl.

Una vegada finalitzada l’obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de



No s’ha d’extreure terra de la zona radical.

l’estat de tots els elements vegetals.



No està permès l’excés o l’embassament d’aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i
de les àrees de vegetació.

¾ Mesures de protecció
En tos els casos, cal complir el Decàleg de protecció de l’arbrat i els elements vegetals en les
obres.



No és permès fer foc dins les àrees de vegetació.



No s’ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s’han de construir fonaments
puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i amb el peu
del tronc. S’ha d’establir la base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament
compleixin una funció estàtica.

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT



Quadre 42. Altres consideracions per a la protecció de l’arbrat

És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.
Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que es troba al
voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20 centímetres de
gruix, sobre la qual s’ha de col·locar un revestiment de taulons o d’un altre material semblant.*1

Unitat d’elements protectors per arbre (unitats d’arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció



S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.



Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’ha d’obrir manualment, i en cas d’haver de
tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*




d’àrea de vegetació.

2

Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l’arbre o el lligat

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

de palmes en el cas de les palmeres, abans de l’inici de l’obra.

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.

Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de 2 metres
d’alçada com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3



UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d’1,2 a 1,8 metres

Ordenança del medi ambient de Barcelona, aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i
publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011.

d’alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars).


No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d’obra sobre els escocells dels arbres.



No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.



No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars, excepte en

6.4.- Trasplantament d’elements vegetals existents

Aquest capítol té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de trasplantació

el cas que es refereixin a treballs sobre l’arbrat en si.
*1

Aquesta mesura s’hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui

dels arbres i arbusts exemplars, i garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de
no poder ser mantinguts on són, hagin de ser trasplantats per preservar-los de ser eliminats. Un altre

necessària, s’ha de retirar immediatament i ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels.
*2

ÀMBIT D’APLICACIÓ

La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres o arbres

palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de les gelades, i deixar sempre

objectiu és assenyalar les hipòtesis i les condicions en les quals la transplantació presenta un alt risc

el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d’aquesta norma, es requerirà una autorització especial abans de

i, per tant, cal desestimar l’operació.

començar les excavacions, amb la finalitat d’arbitrar altres possibles mesures correctores.

El trasplantament d’un arbre o d’un arbust exemplar ha de ser sempre l’última opció. Els arbres

*3

La tanca mai no s’ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars s’han de lligar cap amunt.

catalogats d’interès local a la ciutat de Barcelona no es poden trasplantar.

Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.

Es reconeixen dos grups diferents d’exemplars:

Quadre 41. Decàleg de protecció de l’arbrat



Exemplars que han estat preparats per al trasplantament.



Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament.

Les tècniques i les opcions que s’han de tenir en compte en les operacions de trasplantament varien
per a cada grup. Cal parar una atenció especial a aquells exemplars en què, per la combinació de
mida i pes, és necessari l’ús de maquinària especial per dur a terme l’operació.
101

102

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

En tots els casos, cal la valoració d’afectació i l’autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les

ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ

ordenances municipals.


Caducifolis de clima fred

*Hivern

al final, abans de la brotada primaveral.


CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Consideracions prèvies

*Final d’hivern

Durant el període de repòs vegetatiu i especialment



Després de la caiguda de les fulles.
Preferentment al final del període del repòs
vegetatiu i abans de la brotada primaveral.

Perennifolis de fulla ample

Perennifolis

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D’UN EXEMPLAR


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



Gènere, espècie, tipus i varietat d’arbre/arbust.



Època de trasplantament.



Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura.



Danys soferts a la part aèria i a les arrels.



Condicions agroclimàtiques i mediambientals de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou

*Final d’estiu

Perennifolis de fulla estreta



Condicions edafològiques de la zona d’extracció i tolerància a les condicions del nou emplaçament.



Termini d’execució de les operacions del transplantament.

d’estiu i abans de la brotada de tardor.

s’ha de fer de forma específica; cal consultar amb els tècnics de PiJBIM).

*Primavera





*Començament
d’estiu

Quadre 43. Factors per avaluar la capacitat de trasplantament d’un exemplar

Necessiten temperatures suaus i càlides.
Preferentment espècies subtropicals.

Espècies de climes càlids,
palmeres i afins

Preferentment al final del període de repòs vegetatiu

Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que comporta, el trasplantament

(coníferes i resinoses)

emplaçament.





Preferentment palmeres i similars.

Quadre 45. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les

VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT
FAVORABLE

arrels, per la qual cosa és l’època de màxima activitat rizogènica.

DESFAVORABLE



Arrels somes.



Arrels en profunditat.



Arrels fibroses.



Arrels grans i insuficients.

6.5.- Protecció dels serveis existents



Arrels a prop del tronc.



Coníferes.

Abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, l’adjudicatari ha de sol·licitar a les



Arbusts.



Arbres madurs.



Arbres caducifolis.



Sòls pobres.



Arbres joves.



Terreny sorrenc.

informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els permisos necessaris per a



Palmeres.



Arbres de generació espontània.

l’actuació. També ha d’esbrinar els cursos d’aigua (rius, rierols, riberes i fonts) que hi ha a la zona.



Arbres conreats en viver.



Terreny argilós.

institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, aigües, clavegueram...) la

Se n’han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal, replantejar-ho en el
terreny.
Quadre 44. Viabilitat dels transplantaments

Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els serveis

En tots dos casos, si la grandària de l’arbre ho requereix, cal estudiar l’ús de tècniques i

a terme sota la supervisió de les empreses afectades.

maquinària específiques.

¾ Conceptes bàsics d’un trasplantament executat correctament

¾ Època de trasplantament
Es diferencien tres tipologies generals d’arbres i arbusts per determinar l’època de més idoneïtat per
al trasplantament:


Caducifolis



Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)



Espècies originàries de climes càlids

d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s’han de dur



Extracció a partir del pa de terra.



Realització de talls correctes.



Regulació de l’equilibri hídric i protecció de l’escorça.

¾ Operacions de trasplantament
Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el procés, sobretot

08E: Trasplantació de grans exemplars, d’acord amb el sistema emprat.

en aquells exemplars que són difícils de trasplantar.
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Treballs previs de planificació.



Tractaments fitosanitaris i sanejament.



Protecció de l’exemplar en treballs



Equilibri hídric.

TRANSPORT

PLANTACIÓ

POSTTRASPLANTAMENT



Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de
terres preparades.

de construcció.
EXTRACCIÓ I
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Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau.



Dimensionament del pa de terra.



Extracció.



Repicaments previs.



Transport.



Formació del pa de terra definitiu.



Dipòsit temporal.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ



Obertura del clot de plantació.



Aspratges i ancoratges.

Condicionants de la capa de sòl base:



Drenatge i aeració.



Encoixinament.



Plantació.



Protecció de l’exemplar trasplantat.



Reg.



Manteniment de les condicions del



sòl.





Reg.



Aportació d’adobs.



Quan la partida d’obra prevegi l’aportació de terres, cal conèixer-ne l’origen.



Si procedeix de perfils profunds, cal un procés de meteorització.

Sanejament.



No ha de contenir agents contaminants, restes d’obra ni elements estranys.

Control i seguiment.



Si el sòl existent no compleix les característiques de les terres de rebaix indicades al
quadre 10 de l’apartat 5.2.3, cal substituir-lo per terres adequades.



Quadre 46. Fases i operacions del trasplantament

Si el sòl existent té unes característiques similars a les de les terres de rebaix, cal
aplicar-hi una esmena.

Si en el mateix procés apareguessin materials d’obres o contaminants al sòl, seria de compliment

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

obligat fer-hi el rebaix oportú, retirar-ne la totalitat de les runes per dur-les a l’abocador i substituir-

Unitat d’arbre trasplantat.

ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.
Per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent:

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



NTJ 08E: 1994. Trasplantament de grans exemplars.
Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i
publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011.

Cal marcar un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres processos dins
la mateixa obra.



Les fites d’acotació han de ser de fusta, no es poden utilitzar vares d’obra i han d’anar
marcades amb color per tal de poder-les identificar amb facilitat.



6.6.- Moviment de terres

La relació superfície-mitjans de treball ha de ser directament proporcional, per tal de no
endarrerir el procés d’execució.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Totes aquelles terres que s’utilitzen per reomplir el nivell original a fi d’arribar a la cota de perfil



terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l’estructura del sòl.

projectada, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, han de complir uns requisits mínims per


ser acceptades com a base de les plantacions.

S’ha d’evitar treballar en temps de pluges abundants, de manera que cal esperar que el

En cas que en el procés d’excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les

S’entén com a sòl base aquell al qual es modifica la topografia original per assolir el perfil del projecte,

consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-les o

de manera que quedin 25-30 cm de distància per a la cota definitiva a fi de fer-hi després les

emmagatzemar-les per a la posterior utilització per a reg.
¾ Descompactació del terreny

aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida de jardineria.
En el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, en casos de terrenys naturals o de conreu, en els

Cal subsolar el terreny a una profunditat mínima d’1 m.

moviments de terres cal respectar al màxim la configuració dels perfils modificats, ja que la primera

Si la direcció facultativa ho creu necessari, pot fer la comprovació de camp següent: fer un forat

capa, d’uns 20-30 cm, és la de sòl fèrtil.

de 40 x 40 x 70 cm, omplir-lo d’aigua i, si en 30 min no s’ha buidat, s’entendrà que el terreny no

Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal o superficial pel fet d’estar destinada a

drena prou i, per tant, no està ben descompactat o té un alt contingut d’argiles, la qual cosa ha de

edificacions, a modificació de la cota del terreny, a camins o a altres superfícies dures, s’ha de

fer pensar en la necessitat d’un sistema de drenatge (vegeu l’apartat 6.7.)

separar la coberta de sòl i s’ha d’emmagatzemar en piles no superiors a 1,25 m d’alçària. Se n’ha

¾ Modelatge

d’assegurar una bona aeració i evitar-hi el creixement de les males herbes.

Cal fer un control exhaustiu del replanteig de fites, que han d’estar col·locades a una distància

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents:

suficient entre elles per tal que l’error de perfilat no superi els 2-5 cm.



Tanmateix, el calibratge màxim que ha de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no ha de

Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo.

superar mai els 2 cm de diàmetre, i el terreny ha de quedar perfectament modelat.
105

106

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

En cas de restauració de talussos, cal subjectar la base o el llit del substrat de manera artificial

terreny. D’altra banda, en terrenys plans la longitud no ha de superar els 250-300 m i en

amb algun dels materials especificats a l’apartat 5.2.9.5, amb consulta prèvia als serveis tècnics

terrenys amb pendent, segons el pendent, pot arribar als 1.000 m.


de PiJBIM.

El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i del
pendent amb què s’han instal·lat (hi ha taules per obtenir-ne les mides).

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

La instal·lació dels tubs drenants s’ha de dur a terme seguint les especificacions tècniques

3

Moviment de terres: m , mesurat sobre perfil.

següents:

3

Retirada de materials grossos: m .
2

Terreny subsolat en m i profunditat en cada cas.



Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge.



Cal instal·lar un llit de gravetes d’aproximadament 10 cm per al tub de drenatge (3-5 mm
Ø).

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



S’ha d’omplir la rasa amb graveta (3-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau del tub.

No hi ha normativa de compliment obligatori.



Cal reomplir la rasa fins a anivellar-la amb material de l’enderroc o terra de jardineria.

6.7.- Sistema de drenatge
ÀMBIT D’APLICACIÓ
En aquells casos en què el sòl no pugui eliminar de forma natural l’excés d’aigua, i una vegada
fetes les esmenes estructurals pertinents per garantir una bona capacitat d’emmagatzematge i
infiltració de l’aigua, així com una correcta aeració, cal dissenyar un sistema de drenatge.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
En l’execució d’obres d’espais verds, els sistemes de drenatge sempre s’han d’executar per sota
del perfil de la terra apta per al conreu. S’han de construir mitjançant canonades soterrades de
PEAD corrugat i perforat, col·locades sobre un llit de graves i sorra i cobertes del mateix material.
Aquests tubs de drenatge han d’anar embolicats amb un teixit que eviti el rebliment futur dels
forats del dren i són els encarregats de recollir l’aigua i conduir-la a canonades de diàmetre més
Figura 4. Perfil transversal rasa de drenatge

gran denominades col·lectors, que al seu torn evacuen l’aigua cap a d’altres de més entitat, del
tipus embornals, pous... És de compliment obligat que sempre hi hagi un punt de recollida de

6.8.- Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació

l’aigua per treure-la de la zona d’actuació.
El disseny de la instal·lació de drenatge ve determinat per la disposició dels drens respecte dels
col·lectors (graella, pinta o espina de peix) i per les corbes de nivell del terreny (drens

Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge tenint en
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar.


Determinar l’espai entre els tubs de drenatge depenent de la fondària de la instal·lació,

En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d’estar perfectament
condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés concret en cada cas.

de la tolerància a l’entollament de l’espècie seleccionada i del tipus de sòl.


Treballs d’aportació i estesa de terres —en cas que calgui aportar-ne—, fertilitzants i esmenes, i
de preparació del terreny per a la plantació dels diferents vegetals.

longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga). S’han de considerar les pautes següents:


ÀMBIT D’APLICACIÓ

Determinació del pendent i la longitud de les canonades de drenatge tenint en compte
que s’han de projectar amb el major grau de pendent possible per desaiguar el màxim
cabal amb la mínima secció. El pendent mínim ha de ser del 0,1% al 0,3%. En terrenys
amb un cert pendent es pot traçar el dren de manera paral·lela a la superfície del

En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la
vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per
al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements
minerals necessaris incorporats, per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixin
correctament.
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Tots els materials s’han de manejar en un estat d’humitat que permeti que no es desfacin ni es

Les esmenes s’han d’aplicar en el moment de la preparació del terreny, tret de l’encoixinament i

compactin excessivament.

enceball, que són d’aplicació superficial.

El tipus de maquinaria emprada i les operacions que s’hi duguin a terme, com ara el llaurat, la

S’han de tenir en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de

incorporació d’esmenes i adobs o les excavacions, han d’evitar la compactació excessiva del

reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular:


suport o sòl base i de la capa de substrat.
¾ Aportació de terres

directe.


Abans de l’aportació de terres, cal fer una comprovació sobre terreny:


Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques (indicades dins el subapartat
5.2.3. Terres i substrats per a jardineria), es poden encarregar treballs fertilitzants i

la física, amb aportacions o garbellats (per a tipus i característiques, vegeu els



Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de
barrejar amb terra fèrtil o similars i adobar-lo.



d’esmenes, tant per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com per a



Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús

Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir
amb terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador.



Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el futur

subapartats 5.2.4. Adobs i 5.2.5. Fertilitzants i esmenes).

desenvolupament radicular durant l’excavació, s’ha d’intentar situar-lo en llocs diversos,

Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot procedir

de manera que pugui ser recollit per separat i redirigit al fons o a la part mitjana o

directament a condicionar-lo.

superior del forat de plantació, o en el cas més desfavorable, conduït a l’abocador.

Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar un sistema de drenatge



(vegeu el capítol 6.6.).

El reblert s’ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a
l’abocador.

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present l’assentament



L’aplicació de l’esmena orgànica dependrà de l’ús que se’n faci. En el quadre següent

del terreny. L’aportació de terres s’ha de dur a terme en piles no més grans de 20 m³ per poder

s’especifiquen les dosis d’esmena orgànica calculades per a unes condicions estàndard

barrejar-les amb les quantitats adients d’esmenes. En tot cas, s’ha de garantir una barreja

de sòl i esmena:

suficientment homogènia.
¾ Condicionament del terreny

ESMENA

DOSI D’APLICACIÓ
Capa de 25-75 mm de gruix.

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a
Esmena orgànica general del sòl

executar:

PROFUNDITAT D’APORTACIÓ
Incorporació a una profunditat mínima de
300 mm en plantacions i 200 mm en
sembres.



Subministrament i estesa de terres preparades.

Esmena orgànica en plantació de

Proporció substrat/esmena: v/v 3:1



Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat.

clots i rases

en arbusts i 4:1 en arbres.



Preparació del terreny per a la plantació d’arbust.

Esmena orgànica en implantació

Capa de 25-50 mm de gruix.



Preparació del terreny per a la plantació de vivaç.



Preparació del sòl per a la sembra de gespes.

de gespes



Preparació del sòl per a prats.

Aportació



Preparació del sòl en talussos per a hidrosembra.

contenidors

de grups de flor i rosers

Aportació en clot o rasa de plantació.

Incorporació a una profunditat mínima de
150 mm.

Esmena orgànica d’implantació

Capa de 25-50 mm de gruix.

Incorporació a una profunditat mínima de
200 mm.

en

jardineres

o

Proporció substrat/esmena: v/v

Aportació a jardinera o contenidor.

4:1-3:2.
Quadre 47. Dosi i profunditat d’aplicació de l’esmena

Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el condicionament
del terreny, la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials grossos i d’obra, i elements
estranys. Cal assegurar en tots els casos l’eradicació de la vegetació espontània i de les llavors
de males herbes. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada manual mitjançant falç,
masclet, aixada, etc. Les possibles soques existents s’han d’eliminar, preferiblement amb la

L’acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de l’obra.
En els gràfics següents s’indica la disposició de terres per capes en la plantació de parterres,
arbres viaris, arbusts, vivaces i gespes.
En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és a

utilització d’una «barrina mecànica».
Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s’han de repartir com a mínim 15 dies

dir, la de més substrat.

abans de la plantació i s’han de barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 cm.
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6.9.- Arreplegadissa del material vegetal a peu d’obra

Perfil transversal:

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Emmagatzemament d’espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb
malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia.
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: la preparació i la
comprovació del terreny a peu d’obra.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Les plantes s’han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d’obra i
fins al moment de la plantació.
¾ Preparació de la zona destinada al viver d’obra
S’ha d’escollir una zona dins l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del material vegetal, garantint-ne
la qualitat. Se seguiran les indicacions següents:


L’espai d’estacionament ha d’estar resguardat del vent.



L’estacionament dins del viver d’obra només pot tenir lloc durant un període no superior
a una setmana.



El viver d’obra ha d’estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. En cas
que se’n produeixi un, és responsabilitat de l’empresa reposar les plantes sense cap
càrrec dins del projecte i obra.



Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles
d’ombra de petita estructura metàl·lica i malla del 70%.



Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels
contenidors, pa de terra o guix.



En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les a l’hivern, i en tot
cas, s’han de tenir al túnel de plàstic.



El pa de terra ha d’estar sempre a l’ombra, cobert amb sauló o palla, i s’ha de mullar
fins a l’interior. El pa de terra amb guix s’ha de regar pels forats de dalt. Les plantes
subministrades en contenidor s’han de regar diàriament.



S’ha de vigilar l’estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer el
tractament fitosanitari oportú

¾ Condicions d’arreplegadissa dels elements vegetals en obra:


És important evitar que l’arbrat estacionat broti abans de la plantació.



El material vegetal no es pot deixar apilat.



El temps màxim d’estacionament d’arbres i arbusts al viver d’obra és de 7 dies.



No es poden estacionar al viver d’obra les plantes vivaces, la gespa, les gespitoses ni
els pans d’herba.

Figura 5. Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs.

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra.
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6.10.- Implantació del material vegetal
A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema de reg
que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, conforme al
Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg de PiJBIM.

6.10.1.- Plantació d’arbrat i coníferes
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació d’arbres subministrats en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra protegit amb
Figura 6. Plantació d’arbre

malla metàl·lica o guix.



Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense fer
malbé el pa de terra.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ



¾ Època de plantació

plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de terra.

No s’ha de plantar en temps de glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o
temperatures molt altes. És preferible fer-ho a la tardor i a la primavera.
FACTORS A CONSIDERAR
Tipologia

Tipus de

(zona)

presentació

Arbrat
Càlid



G

F

M

A

M

J

del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els constituïts per materials

J

A

S

O

N

biodegradables, capaços de descompondre’s abans d’un any i mig i que no afectin el

D

creixement posterior ni de l’arbre ni del seu sistema radical.

Pa de terra



Contenidor

Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra
quedi ben assentat i en posició estable.

Pa de terra



Contenidor

Col·locar els aspres tan a prop de l’arbre com sigui possible, a una distància mínima de
20 centímetres, vigilant de no malmetre’n les arrels.

Contenidor o

Coníferes

Una vegada dintre del forat, s’ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en el cas
que vingui subministrat en pa de terra. S’ha de fer sense malmetre l’estructura interna

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Origen climàtic

Temperat fred

Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al nivell de

pa de terra

Època preferent

Època complementària



Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell.



Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l’escocell, amb capes de 30
cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i assegurant el

Quadre 48. Època de plantació d’arbres i coníferes

¾ Plantació

contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s’han de dur a terme per a la

assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbre queda

plantació d’arbrat en entorn urbà:

fermament plantat.



Obrir el forat de l’escocell un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. El sòl



Omplir l’escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la vorera, a

ha d’estar treballat (airejat i esmenat) i s’han de seguir les especificacions de la taula

fi que reculli el màxim d’aigua quan plogui o es regui, sense descalçar les arrels. En cas

següent:

d’instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de l’escocell respecte a la
vorera pot ser menor, sempre que respecti un mínim de 5 centímetres.

Arbrat i conífera

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

1,00

Tres vegades el diàmetre del pa de terra.



centre en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que
permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.

Quadre 49. Clot de plantació d’arbres i coníferes




Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d’uns 25 cm, al

Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota la terra existent fins a un



Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 hores, cal

mínim d’1 metre de profunditat.

regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar

Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del

les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació.

clot de plantació.

Això és essencial per assentar les terres abocades al clot de plantació i apropar-les a
les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès de postplantació de l’arbre.
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114

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es fa

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

sempre amb mànega.

Unitat de palmera.

En cas que l’arbre sigui subministrat en contenidor, posteriorment s’ha de recuperar el
contenidor o emmagatzemar l’envàs per a una posterior reutilització o reciclatge.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
6.10.3.- Plantació d’arbusts

Unitat d’arbre o conífera.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plantació d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Època de plantació

6.10.2.- Plantació de palmeres
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i càlids de l’any), tot i que

Plantació de palmeres ornamentals.

és preferible durant els mesos tardor i la primavera, tal com s’especifica a la taula següent:
FACTORS A CONSIDERAR

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Època de plantació
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Arbusts

Contenidor

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Palmeres

Contenidor

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Època preferent

D

Època complementària

Quadre 52. Època de plantació d’arbusts

¾ Plantació
Època preferent

Època complementària

Quadre 50. Època de plantació de palmeres

¾ Plantació

Arbusts

El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s’han de plantar de

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,40

Mínim el doble d’ample del contenidor.

Quadre 53. Clot de plantació d’arbustiva

manera que la base de l’estípit quedi enfonsada uns 25 cm respecte del nivell del terra i que el



Comprovar l’estat de les arrels.

reblert ha de ser de sorra rentada. Les mides del clot de plantació són les especificades a la taula



El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació o rasa,
afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans

següent:

manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació
CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

Alçada pa de terra + 0,50 m.

20-30 cm més del radi del pa de terra.

cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins que el clot s’ha
omplert i l’arbust quedi fermament plantat.

Palmeres



Quadre 51. Clot de plantació de palmeres

Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre en les
superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que permeti

Durant la plantació cal agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga pel seu terç superior, de

emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.

manera que la palmera prengui una posició vertical.
Las palmes han d’estar lligades durant un període de 9-18 mesos. En el transcurs d’aquest



Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar abundantment
fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de dins

període, cal afluixar els lligants per permetre que l’ull es desenvolupi. Aquesta tasca s’ha

del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. En termes

d’efectuar almenys una vegada, i sempre que així ho requereixi la direcció facultativa.

generals i depenent de l’època i el lloc de plantació, s’ha de subministrar la quantitat
especificada al manual de reg.

115

S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o reciclatge.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat d’arbusts o marc de plantació (u/m o u/ml).

Unitat d’enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de la
documentació tècnica.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
6.10.4.- Plantació d’enfiladisses
ÀMBIT D’APLICACIÓ

6.10.5.- Plantació de plantes vivaces, entapissants i anuals

Plantació de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes).

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de plantes vivaces, bulbs, rizomes, anuals, de temporada i entapissants.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Època de plantació

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot

¾ Època de plantació

i que és preferible fer-ho durant els mesos de tardor i primavera, tal com s’especifica a la taula

Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot

següent:

i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera, tal com s’especifica a la taula següent:
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Enfiladisses

Contenidor

G

F

M

A

M

J

J

A

FACTORS A CONSIDERAR
S

O

N

D

Tipologia

Tipus de presentació

Vivaç, entapissant i
anual
Època preferent

ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Contenidor

Quadre 54. Època de plantació d’enfiladisses

Època preferent

Època complementària

Quadre 56. Època de plantació de vivaç, entapissant i anual

El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides s’han
de correspondre amb les especificades a la taula següent:

Enfiladisses

M

Època complementària

¾ Plantació


F

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,40

Mínim el doble d’ample del contenidor.

¾ Plantació


Abans d’iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes.



La fondària de plantació varia d’acord amb l’espècie i/o varietat i els condicionants
agroclimàtics. En condicions normals, la fondària ha de complir amb les especificacions
de la taula següent:

Quadre 55. Clot de plantació d’enfiladisses



S’ha de col·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la
paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la

Vivaç, entapissant i anuals

Una vegada que la planta estigui ben orientada, s’ha de cobrir el clot amb terra i



Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l’enfiladissa per



Mínim el doble d’ample del contenidor

S’ha de col·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin

Els bulbs i tubercles s’han de plantar en la situació correcta d’acord amb l’espècie i/o
varietat. En cap cas no poden quedar bosses d’aire sota la base del bulb o tubercle.

facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat (vegeu apartat 6.12.2).


0,20-0,25

bosses d’aire.

compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades.


DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

Quadre 57. Clot de plantació de vivaç, entapissant i anuals

norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl).


CLOT DE PLANTACIÓ (m)

S’han de tallar els plançons secundaris just on neixen. D’aquesta manera s’aconsegueix



Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls.

que els plançons principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la paret.


Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s’han de guiar amb els filferros de la

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre

Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les

que els laterals s’han de dirigir horitzontalment.

especificacions de la documentació tècnica.

2
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FACTORS A CONSIDERAR

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Plantes suculentes

Contenidor

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

6.10.6.- Plantació de plantes aquàtiques
Època complementària segons espècie

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Quadre 59. Època de plantació de plantes suculentes

Plantació de plantes aquàtiques

¾ Plantació

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾

Època preferent

Època de plantació

CLOT DE PLANTACIÓ (m)

DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ

0,20-0,25

Mínim el doble d’ample del contenidor.

Plantes suculentes

Quadre 60. Clot de plantació de plantes suculentes
FACTORS A CONSIDERAR

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia

Tipus de presentació

Plantes aquàtiques

Contenidor

G

F

M

A

M

J

Època complementària segons espècie

J

A


S

O

N

D

Època preferent

Cal prendre les mesures pertinents referents a seguretat per evitar accidents durant la
plantació.



El procés de plantació és el mateix que s’especifica al punt 6.9.3 del present plec.



Es recomana finalitzar la plantació amb l’aportació d’àrids ornamentals en tota la seva
superfície.

Quadre 58. Època de plantació de planta aquàtica

¾ Plantació


Les plantes aquàtiques s’han de plantar en contenidors de 30 cm de fondària com a

2

Unitat de planta crassa o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les especificacions de

mínim, i abans d’omplir d’aigua l’estany.


UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

S’ha de cobrir la terra del contenidor amb una capa de grava per evitar que es perdi i

la documentació tècnica.

s’embruti l’aigua.


No s’hi han d’afegir adobs orgànics, ja que afavoreixen la proliferació de plantes no

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

desitjables. La terra ha de ser de textura argilosa.


NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les plantes petites s’han de submergir entre 5 i 20 cm, i les grans entre 30 i 60 cm. El
6.10.8.- Plantació de pans d’herba

nivell de l’aigua s’ha de mantenir constant.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació de gespa precultivada i pans d’herba amb finalitat ornamental.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Unitat de planta aquàtica o marc de plantació (u/m o u/ml) mesurada segons les especificacions
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

de la documentació tècnica.

¾ Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i més càlids de l’any), tot

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera. S’ha d’evitar fer-ho a l’estiu, a causa

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

dels efectes perjudicials que ocasiona el període prolongat de sequera i els vents secs típics
d’aquesta estació.

6.10.7.- Plantació de suculentes
ÀMBIT D’APLICACIÓ

FACTORS A CONSIDERAR

Plantació de plantes suculentes.

Tipus de presentació

ÈPOCA DE PLANTACIÓ
G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Pans d’herba

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾

Època preferent

Època de plantació

Època complementària

Quadre 61. Època de plantació de pans d’herba
119
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¾

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

6.10.9.- Sembra de gespes i prats

Plantació


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

Abans de la col·locació dels pans d’herba i dels estolons, la superfície que cal implantar

ÀMBIT D’APLICACIÓ

ha d’atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena

Procés d’implantació a partir de llavors per sembra directa.

d’altres objectes.


La implantació del pa d’herba s’ha de dur a terme amb el sòl en condicions de saó ben
anivellat i estabilitzat. Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans



CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Època de sembra

d’herba sobre la superfície que cal implantar perquè les arrels trobin immediatament

Les sembres s’han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en especial

humitat. No s’ha d’implantar en sòls secs ni en condicions climàtiques desfavorables

els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Són una excepció les

Per a l’operació d’estesa, s’han d’utilitzar planxes o taulons de fusta com a suport per a

gespes de clima càlid C4, en què és preferent que la sembra coincideixi amb el solstici d’estiu.

les persones.


ÈPOCA DE SEMBRA

La distribució de les peces s’ha de fer a trencajunt. Els pans d’herba s’han d’estendre al

TIPOLOGIA

nivell previst sobre el llit de sembra, que cal evitar que es trepitgi posteriorment. Les
juntes han de quedar ben ajustades i s’hi ha d’assegurar un bon contacte.


G

La implantació de gespes per esqueix s’ha de dur a terme amb marcs de plantació de
2

J

J

A

S

O

N

D

Època preferent

Època complementària

¾ Sembra


Abans de la sembra, la superfície que cal implantar ha d’atènyer la consistència de gra
fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena d’altres objectes.



Cal regar sempre al final de l’estesa.



Fins a la germinació, els regs hauran de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl
constantment humit. Un cop els pans hagin germinat, es pot anar disminuint la
freqüència del reg.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària d’entre 8 i 10 cm, d’acord amb la barreja
d’espècies utilitzada, s’ha d’efectuar la primera sega.



òptima de sega (vegeu NTJ 08G).
A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s’han de
deixar sobre la gespa. Tot seguit s’ha de fer una segona passada amb el corró

La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies
amb pendent inferior al 30% (1:3).



S’aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà
de màquines sembradores. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor.



2

La quantitat de llavor de sembra varia de 35 a 55 g/m , depenent de la barreja
seleccionada (competitivitat entre espècies), l’època de sembra, els condicionats

En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant
progressivament (en dos cops, separats entre dos o tres dies) fins a arribar a l’alçària



M

Quadre 62. Època de sembra de gespes i prats

15-20 u/m , sempre acompanyada d’una sembra de reforç.



A

C4

amb un corró compactador lleuger.



M

Una vegada estesos els pans d’herba, i a mesura que van progressant els treballs,
s’han de farcir les juntures fetes malbé amb sorra rentada o enceball i cal compactar



F

C3

agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l’obtentor.


Les llavors s’han de distribuir de manera uniforme. Cal comprovar que la barreja sigui
homogènia.



L’operació s’ha de dur a terme en dues passades creuades, manualment o amb
motosembradora.

compactador lleuger en sentit transversal a l’anterior passada. Després, cal regar.



Un cop realitzada la sembra, s’ha de cobrir amb una capa de material de cobertura
d’una o màxim dues vegades el diàmetre de la llavor, en cap cas de més d’1 cm.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT



2

m o ha de superfície real.

A continuació s’ha de piconar o s’hi ha de passar el corró d’aigua o similar,
lleugerament, per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Tot seguit s’ha
de regar de manera suau, evitant escorrentius.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes.

Fins a la germinació, els regs han de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl
constantment humit.

NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats.



Un cop germinada, es pot anar disminuint la freqüència del reg.



Una vegada la gespa ha assolit una alçària d’entre 8 i 10 cm, d’acord amb la barreja
d’espècies utilitzada, s’ha d’efectuar la primera sega.
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2

En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant

La dosi de sembra orientativa de la mescla de llavors se situa entre els 10 i els 35 g/m i la

progressivament (en dos cops, separats dos o tres dies) fins a arribar a l’alçària òptima

quantitat recomanable que cal aplicar és de 2-5 llavors/cm . La quantitat i la tipologia de les llavors

de sega (vegeu NTJ 08G).

de la mescla a utilitzar depèn de la naturalesa del sòl, la seva preparació, l’altitud, l’exposició, el

A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s’han de

pendent del terreny, l’època de l’any i el mètode de sembra.

deixar sobre la gespa. Tot seguit s’hi ha de fer una segona passada amb el corró

Per executar-la s’ha d’introduir aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir-ne la meitat de

compactador lleuger en sentit transversal a l’anterior passada. Després, cal regar.

la capacitat. A continuació s’hi incorpora l’encoixinament, tot evitant la formació de grumolls a la

2

superfície de la mescla. S’hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la mescla total prevista, i
UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

es mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi incorporen els fertilitzants,

2

el fixador i els additius, i s’hi afegeix aigua fins a arribar a la quantitat de mescla prevista.

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.

Finalment s’hi afegeixen les llavors.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20

NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes.

minuts. Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, fet que pot accelerar o

NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats.

no la inducció a la germinació de les llavors.
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una mescla

6.10.10.- Hidrosembra

homogènia de tots els components.
¾ Execució de la hidrosembra

ÀMBIT D’APLICACIÓ
La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny,

Abans de començar a sembrar, sempre s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores

mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d’una barreja de llavors, fixadors,

durant alguns minuts.

fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb posterioritat o en una sola operació, s’estén una

Pel que fa a les característiques de la màquina i les verificacions de control, cal seguir les

capa d’encoixinament. Té com a finalitat implantar una coberta vegetal de gespa i/o prat.

especificacions indicades a la NTJ 08H: Implantació de material vegetal. Hidrosembres.
La hidrosembradora s’ha de col·locar prop de la base de la superfície que cal sembrar. El canó de
la hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la mescla s’ha

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Època de sembra

de dur a terme evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-

Les hidrosembres s’han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en

zag. La distància mitjana del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa

especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Dintre d’aquests

entre els 20 i els 50 m i dependrà de la potència d’expulsió de la bomba.

períodes, s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie

En cas que la quantitat d’encoixinament prevista sigui gran (150-200 g/m o més), la hidrosembra

utilitzada a la barreja.

s’ha de fer en dues fases. La composició de la mescla a la hidrosembra en 2 fases consta de:

2


TIPOLOGIA

ÈPOCA DE SEMBRA
G

F

M

A

M

J

J

A

1a fase (sembra): Aigua, mescla de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador,
coadjuvants biològics i additius.

S

O

N

D

C3



2a fase (cobertura): Aigua, encoixinament i fixador.

C4

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Època preferent

2

Època complementària

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.

Quadre 63. Època d’hidrosembra

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¾ Preparació de la mescla

NTJ 08H: 1996. Hidrosembres.

La mescla de llavors ha de ser dissenyada per a cada cas concret.

Real decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants.

A causa de les variacions de condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies relativament curtes
no és recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie, sinó mescles resistents a aquests
canvis. Tot i així, tampoc és recomanable incloure un nombre elevat d’espècies en una mateixa

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de
15 de juliol de 1986).
Reial decret 877/1991, de 31 de maig, d’ordenació i control dels fertilitzants i afins.

mescla; un terme mitjà acceptable és de 6 espècies, correctament elegides per a cada mescla.
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6.11.- Neteja

6.13.1.- Tutors, vents i protectors

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Tutors o aspres

de l’àmbit d’obra.
Aquesta tasca consisteix en l’eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani com dels

El nombre d’aspres que cal col·locar varia en funció del port de l’arbre: dos aspres en arbres de

residus propis de l’execució de l’obra.

fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior. Els aspres s’han d’unir

L’obligació de l’adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries indicades dins

entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres.

de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que s’ha completar amb la retirada immediata de totes

Se n’ha d’enterrar aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a

aquestes matèries del recinte d’actuació.

20 cm.
Els aspres s’han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després d’aquest

6.12.- Encoixinament

període, s’extreuen. No poden contenir cap tipus d’aglomerat.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la posició, han

Aportació d’encoixinament en parterres amb la finalitat d’optimitzar l’ús d’aigua, de controlar la

de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera que no estiguin ni

proliferació de males herbes i de protegir la capa superficial d’arrels i sòl.

massa tibants —perquè no escanyin el tronc de l’arbre— ni massa fluixos —perquè conservin la
funcionalitat.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l’arbre no perdi verticalitat i, quan

Prèviament a l’aportació d’encoixinament, cal dur a terme una birbada o un tractament previ a la

sigui necessari, refermar l’arbre, els aspres i el sòl de l’escocell, ja que de vegades es pot produir

preparació del sòl en les àrees que presentin problemes de males herbes, a més d’un primer reg

un descalçament o un desplaçament de l’arbre acabat de plantar.

en profunditat.
En àrees on es presentin rebrots d’espècies no desitjades, rizomes o similars, caldrà eliminar-los
abans d’incorporar-hi l’encoixinament.
Sempre que hi hagi plantació d’arbrat, vivaces o arbusts, cal complementar amb encoixinament la
totalitat del parterre, a excepció dels talussos amb pendent superior a 1/3 (33%). En aquest darrer
cas, cal consultar els tècnics de PiJBIM. Per a la plantació d’arbres i arbusts joves en parterres de
gespa, l’àrea d’encoixinament orgànic ha d’estar delimitada per un separador plàstic de 120 cm de
Ø més enllà del pa de terra. No s’ha de posar l’encoixinament en contacte amb el coll de l’arrel
dels troncs, les tiges dels arbres ni els arbusts. L’alçada de l’encoixinament ja de ser d’entre 5 i 10
cm depenent de l’espècie, tal com s’indica a l’apartat 6.7. Aportació de terres i condicionament del
terreny per a plantació, del present plec.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
2

Metres quadrats (m ) o hectàrees (ha) de superfície real.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 05A. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments.

6.13.- Col·locació dels materials complementaris
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra de tutors, vents protectors, tapes d’escocell,

Figura 7. Detall de l’element de subjecció tutor o aspre

geotèxtils, jardineres i rètols .
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¾ Vents

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.

Els vents s’han de col·locar en un mínim de tres unitats repartides a 120°, i s’han d’unir amb el

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.

tronc mitjançant una anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella s’ha de

NTJ 08E: 1994. Transplantació de grans exemplars.

col·locar en el últim terç superior del tronc. L’angle amb el terra i el dimensionament general del
sistema de vents s’ha de determinar en funció de cada arbre. Si els vents interfereixen el pas dels

6.13.2.- Suport per a enfiladisses

vianants, han de complir les condicions d’accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

sota d’ells.

El sistema de suport s’ha de dissenyar d’acord amb els hàbits de creixement de l’espècie

Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, han de ser revisats cada hivern per tal

enfiladissa. Poden ser panells d’espatlleres de plàstic o fusta, malla de plàstic o filferro, o filferros

d’ajustar el diàmetre de l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre, a fi que no l’estranguli.

recoberts de plàstic o acer galvanitzat.

Per determinar la secció del cable, cal considerar:

El suport s’ha de col·locar a un mínim de 5 cm de la paret o mur i a 30 cm per sobre de la



Espècie i port.

superfície de plantació.



Proporció del pa de terra respecte a l’alçada.

En el supòsit que el material de suport estigui compost per filferros, aquests s’han de subjectar



Grau d’exposició al vent.

amb claus inoxidables o amb armelles. És important col·locar tensors cada dos metres de filferro



Tipus de terreny de plantació.

per aconseguir una tensió ideal. Els filferros han d’estar col·locats a una distància de 40 o 50 cm
entre ells i a 30 cm del sòl.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Les unitats es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.

6.13.3.- Escocells i tapes d’escocell
Figura 8. Detall dels vents

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Per al trasplantament de grans exemplars, s’ha d’estudiar el sistema d’ancoratge específic.

La tapa s’ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l’escocell, amb una

Durant l’execució, cal procurar no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular
dels arbres.

tolerància de ± 5 mm. L’escocell s’ha de col·locar abans de la realització del paviment, i cal evitar
que aquest malmeti la instal·lació de reg.

¾ Protectors
En aquells casos en què l’arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d’un gual, s’hi ha
d’instal·lar un protector dissuasori que ajudi a evitar possibles cops del vehicles.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.

Durant l’execució s’ha de procurar no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular
dels arbres.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

novembre.

Unitats de cada element complet amb els seus accessoris.

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
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6.13.4.- Tubs d’aeració, geotèxtil i tela antiherbes
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Els llençols s’han d’encavalcar 10 cm en cas de talussos secs i 15 cm en cas de
talussos inundables, tenint en compte que l’encavalcament s’ha de produir en el sentit

¾ Tubs d’aeració

del corrent.

Els tubs d’aeració s’han de disposar al voltant del sistema radicular de l’arbre, procurant que no



Entremig s’hi han de col·locar grapes, repartides per tota la superfície a raó d’una grapa

quedin aixafats i que la seva boca inferior resti a torcar del sistema de drenatge. La boca exterior

cada dos o tres metres quadrats de superfície. En condicions difícils se n’ha

ha de sortir un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny.

d’augmentar el nombre a una grapa per metre quadrat.

La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada ha de ser la mateixa que la del



Seguidament s’han omplir les rases amb grava o grava compactada.

¾ Geocel·les:

centre del sistema de drenatge.



¾ Geotèxtil

o mantes.

La làmina de geotèxtil s’ha de col·locar embolicant els elements i les canalitzacions que es vulguin
preservar de l’exploració del sistema radicular dels arbres.
¾ Tela antiherbes

S’ha de preparar el terreny seguint les mateixes indicacions que en el cas de les malles



Per a la col·locació, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant.



Prèviament a la plantació, s’han d’omplir les geocel·les de terra vegetal.

La tela s’estén per sobre la terra vegetal i es fixa al sòl amb claus i volanderes per millorar-ne la
subjecció.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

S’aplica en totes les zones verdes, excepte en arbrat viari i en talussos amb pendent superior al

La unitat de mesurament és el m i se’n consideren exclosos els encavalcaments propis de la

33%.

col·locació.

2

L’acabat estètic s’aconsegueix cobrint la tela amb escorces de pi, grava o encoixinament vegetal.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

NTJ 12S: 1999. Part 1. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos.
NTJ 12S: 1998. Part 2. Obres de bioenginyeria: tècniques d’estabilització de talussos.

Metres (m) de tub d’aeració.
2

Per a geotèxtil i tela antiherbes, la unitat de mesurament és el m i se’n consideren exclosos els
6.13.6.- Jardineres

encavalcaments propis de la col·locació de les làmines.

A més, cal tenir en compte que tot l’espai verd de nova creació ha de disposar d’un sistema de reg
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

que s’adeqüi a les condicions de l’espai i als elements vegetals que el componen, de conformitat

UNE 53994: Tubs de drenatge corrugats i ranurats.

amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les instal·lacions de reg de

UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les

PiJBIM.

característiques de permeabilitat a l’aigua perpendicularment al plànol sense càrrega.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
6.13.5.- Protecció de talussos

La plantació en jardinera s’ha de dur a terme segons els criteris següents:


CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
¾ Malles i o mantes:


seleccionades.

S’ha d’enrasar la superfície del talús, esbrossar-la i deixar-la neta de pedres i altres





S’ha d’excavar el substrat de la jardinera a una profunditat mínima de 30-40 cm segons
les mesures del pa de terra i el futur desenvolupament de l’espècie a plantar.

obstacles.


Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies

A la part superior i al peu del talús s’ha d’excavar una rasa de 0,30 m de profunditat i



A les jardineres, independentment de la mida i del tipus de plantació, s’ha de garantir un

0,30 m d’ample per a l’ancoratge de la manta, xarxa o malla.

perfil del substrat adequat, és a dir, elements d’una granulometria superior als perfils

A continuació s’ha d’estendre la manta, xarxa o malla, ancorar-la a la rasa superior

inferiors (graves, terra volcànica...) i elements més fins a mesura que ens apropem a les

mitjançant grapes separades 1 m entre si i desenrotllar-la fins a l’ancoratge inferior, on

capes superiors.


s’ha de subjectar de la mateixa forma.

En el cas de plantació d’arbrat i espècies palmiformes, els exemplars han de quedar al
centre de la jardinera.
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Cal aportar-hi adob químic d’alliberament lent.

6.14.- Tractament fitosanitari



En el moment de cobrir el pa de terra de l’arbre, s’ha d’atacar bé la terra per tal que

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

l’arbre quedi ben fixat. Cal deixar 10 cm de fondària respecte de la part superior de la

S’ha d’aplicar mitjançant una distribució completa de la barreja del producte en tota la massa

jardinera, sense substrat, a fi que reculli el màxim d’aigua possible quan es regui o

vegetal tractada.

plogui.

En cas de tractament amb fungicides, s’ha de dur a terme el nombre de tractaments necessaris



Si escau, s’ha de col·locar un tutor als arbres en el moment de la plantació.

fins a la completa eliminació de la malaltia.



Finalment s’ha de fer l’aportació d’encoixinament, sempre que la plantació ho permeti.

S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de manera



Un cop realitzada la plantació, s’ha de retirar el substrat sobrant.

que en alguns casos caldrà canviar l’espècie vegetal. D’una banda perquè pot constituir un focus

Les jardineres s’han de col·locar sense que rebin cops ni pateixin cap altra incidència que pugui

d’infecció per a la resta de plantes i, de l’altra, per qüestions de rendibilitat econòmica.

malmetre’n les característiques físiques. En cas que es col·loquin jardineres alineades, cal tenir en

En el cas que es duguin a terme aplicacions en gespes, cal respectar els terminis de seguretat

compte que s’hi ha de deixar un pas de 2 m per tal de facilitar-ne el manteniment.

dels productes. Per això s’ha d’informar al ciutadà de la fumigació duta a terme.
Després de l’aplicació d’un tractament, no s’ha de regar la zona fumigada, excepte en l’aplicació

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

de productes granulats i/o en el cas de plagues que se situïn per sota del nivell del sòl.

Per unitats (u.).

L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiquin els productes fitosanitaris
utilitzats en cada espècie vegetal tractada i les dosis de tractament.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

En cada tractament cal indicar el període de temps que ha de transcórrer per observar si

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions

l’aplicació realitzada ha estat efectiva.

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

¾ Selecció del mètode de control
Cal identificar la plaga o la malaltia que provoca el dany. En cas que es desconegui in situ, se n’ha

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.

de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte.
6.13.7.- Senyalització

Tenint en compte l’agent causant del problema, s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control.

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

A l’hora d’escollir-lo, cal valorar el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. Per aquest

S’ha de col·locar orientada convenientment, en funció dels itineraris preferents dels vianants.

motiu primer s’ha d’estudiar el mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció

L’ancoratge i la construcció s’han d’executar d’acord amb el tipus d’estil especificat al Manual de

de regs en cas de problemes amb fongs, etc.), en segon lloc el mètode de control biològic i, en

senyalització per als espais verds públics de Barcelona.

darrer terme, el mètode de control químic. És el que s’anomena lluita integrada.

Tots els tipus de rètols s’han de col·locar fora dels parterres o escocells.

Els tractaments fitosanitaris preventius es poden dur a terme en un marge de temps molt més
ampli que els curatius, que només s’han d’aplicar en el moment que es detecti una població
suficient d’individus o apareguin els primers símptomes d’una malaltia.

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT

¾ Control químic

Per unitats (u.).


NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

característiques reflectides a l’apartat 4.2.3 Productes sanitaris i afins.

Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions
particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris

de

senyalització

per

als

 Moment de la realització del tractament
- Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de
determinats fongs. Per aquest motiu és recomanable aplicar-hi tractaments

d’ubicació dels elements urbans a l’espai públic.
Manual

Elecció del producte fitosanitari: Tots els productes utilitzats han de complir les

espais

verds

públics

de

Barcelona

(http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat de documentació).

preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment adequat, és a
dir, quan es donen les condicions favorables per a la proliferació dels fongs. Quan
s’observen els primers atacs, és el moment idoni per combatre’ls, ja què en aquesta
fase són més sensibles. En aquest cas, cal tractar amb productes curatius.
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- Plagues: Davant l’atac d’una plaga, cal estudiar el grau d’infecció existent per poder

 Preparació del tractament: S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin

trobar el moment just per a l’aplicació del tractament. Algunes plagues cal combatre-

seriosament afectades per l’agent causant i que amb el tractament no milloraran el seu

les ràpidament, però també és cert que d’altres es poden controlar mitjançant l’efecte

estat. Abans d’aplicar el producte, el personal ha de seguir les recomanacions descrites

de la fauna útil.

en l’etiqueta. El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat, tal com s’ha

- Herbicides: El començament de la primavera i de la tardor són les èpoques més
favorables per al tractament de les males herbes. No obstant això, tot depèn de
l’espècie que cal controlar i del moment de desenvolupament en què es vol eliminar.

esmentat anteriorment. No s’ha de fumar ni beure ni menjar durant la manipulació de
productes fitosanitaris.
 Aplicació del tractament: Els tractaments fitosanitaris no s’han d’aplicar en les següents

És convenient tractar totes les plantes adventícies abans que fructifiquin i disseminin

condicions climàtiques:

les llavors.

- En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera

 Requisits que ha de complir el personal aplicador: Segons l’ordre del DARP del 4 de
març 1997, a partir de l’any 1997 tot el personal aplicador de productes fitosanitaris ha
d’aprovar un curs de nivell bàsic i els responsables, un curs de nivell qualificat. En el
moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha
de portar la roba i el material de protecció que correspongui al tipus de feina que duu a

hora del matí i al capvespre.
- Quan faci vent fort. En cas que hi hagi una lleugera brisa, sempre es tractarà
d’esquena per evitar que el producte caigui sobre el fumigador.
- Si plou o fa una humitat excessiva, o si hi ha previsió que es pugui produir aquesta
situació.
- Les aplicacions s’han de dur a terme sense presència de ciutadans. El millor moment

terme (careta, guants, botes, impermeable, etc.).
 Maquinària d’aplicació: Per a l’elecció de la maquinària, s’han de tenir en compte les

és al capvespre, tal com s’ha esmentat anteriorment. Cal restringir el pas a la zona

característiques del producte fitosanitari. És a dir, en cas que s’hagi d’aplicar de forma

on s’estigui desenvolupant aquesta feina fins que el producte s’hagi assecat en la

sòlida, caldrà utilitzar canons de projecció, i si s’ha de tractar en estat líquid, s’haurà

superfície del vegetal.

d’aplicar amb polvoritzadors. Els tipus de canons i de polvoritzadors a utilitzar variaran

- Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la

en funció de l’espècie vegetal a tractar, la superfície afectada, les característiques de la

superfície vegetal. En canvi, els que siguin sistèmics s’han d’aplicar amb un volum

zona, el temps d’aplicació, la freqüència d’aplicació i, sobretot, les molèsties que pugui

d’aigua adequat perquè la superfície del sòl quedi suficientment mullada.

ocasionar al ciutadà, ja que molts tractaments s’han d’aplicar a la via pública. En cas

- Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, cal observar

necessari, s’haurà d’abalisar la zona per evitar les molèsties als usuaris. El manteniment

la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, cal dur a

de la maquinària de fumigació és primordial per a una correcta aplicació; en el cas dels

terme una prova.

polvoritzadors, cal fer atenció sobretot als broquets, ja que podrien fer variar la forma i la

- Quan s’hagi de fer un canvi de producte que sigui incompatible amb el producte del

uniformitat de les gotes. Per poder aplicar les dosis apropiades, la maquinària ha d’estar

tractament anterior, cal rentar tot el material utilitzat en l’aplicació (dipòsit, mànegues,

degudament regulada. Aquest control s’ha de realitzar periòdicament. Tot el material

polvoritzadors, eines de preparació, etc.).

destinat a l’aplicació de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En cas d’utilització

 Després del tractament: Una vegada finalitzat el tractament, s’ha de netejar tot el

d’herbicides, cal aplicar-los amb una maquinària destinada només a aquesta classe de

material que s’hagi utilitzat en la preparació i l’aplicació del producte. A més, tant les

producte. El tipus de broquet varia depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així, per

tones com les motxilles individuals d’aplicació s’han d’esbandir amb aigua corrent una

als fungicides es recomanen broquets que produeixin gotes fines i amb una pressió

vegada i els envasos, tres vegades, segons recomanacions d’AEPLA (Associació de

d’entre 5 i 10 bars; en el cas dels insecticides, com que són productes més

Fabricants de Plaguicides). Seguidament, cal repartir aquesta aigua per la vegetació de

problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines i la pressió ha de variar entre

l’entorn (sauló, en cas que es tracti d’herbicides) de forma homogènia, de manera que

2 i 3 bars. Pel que fa als herbicides, les recomanacions són les següents:

en cap cas es vessi sobre la xarxa de clavegueram o al seu voltant. Aquest procés

- Herbicides de contacte: polvorització que proporciona bona coberta. Pressió 3-5 bars.

també s’aprofita per esbandir i netejar les broquetes i mànegues de connexió. El

- Herbicides sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars.

personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els

- Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. Pressió 2 bars.

envasos buits dels productes fitosanitaris s’han d’eliminar tal com dicta la legislació per a

Quan s’han d’aplicar herbicides en zones de sauló properes a vegetació, cal instal·lar

aquest tipus de residus.

una campana protectora i s’ha d’utilitzar una pressió baixa.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

7.- RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

Segons l’espècie vegetal, cal preveure diferents unitats de mesurament:

DURANT L’ANY DE GARANTIA

2

¾ Gespa: cal valorar els tractaments per superfície en m .
¾ Plantes i arbusts de poc port: com la gespa.

7.1.- Acceptació i recepció

¾ Arbrat: per unitats.

¾ Promotor municipal
Un cop finalitzada l’obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de PiJBIM

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

n’informin preceptivament segons les disposicions dels Protocols de tramitació de projectes

¾ Legislació estatal:
 Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE

d’obres d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels projectes d’urbanització, de data 2 de
febrer de 2009, i del Protocol de tramitació per als districtes dels projectes d’obres ordinàries
d’infraestructures i/o elements d’urbanització, d’1 de març de 2011.

24/1/84). Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.
 Ordre del 24 de febrer de 1993 per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament
del Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 Reial decret 1054/2002, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre,
l’avaluació i la comercialització de biocides.

¾ Promotor no municipal, públic o privat
Un cop finalitzada l’obra, els tècnics de PiJBIM n’han d’informar abans de tres mesos a comptar
des de la data de comunicació de la finalització de l’obra.
No es pot procedir a l’acceptació de l’obra fins a la constatació que s’ha executat correctament,
d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.

¾ Legislació autonòmica
 Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de lliurar un exemplar complet dels plànols corresponents a
l’execució final de l’obra realitzada en l’espai verd (Ordenança del medi ambient de Barcelona,
títol 7, article 75-8).

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes
7.2.- Documentació necessària per a la recepció

fitosanitaris.
 Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix
l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.
En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de
compliment obligat.

En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de PiJBIM de l’Ajuntament de Barcelona
la documentació següent:
 Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg.
 Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA, Àngel Blau...).
 Fitxes tècniques de les àrees de joc infantil.
 Certificació de les àrees de joc infantil.
 Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de
les instal·lacions de reg.
 Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.
 En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.
7.3.- Situació apta de lliurament/recepció
En el moment de la recepció, tots els vegetals han d’estar vius i en perfecte estat. En cas contrari,
els elements morts s’han de renovar immediatament. Els vegetals que en el moment de la
recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l’informe i, en cas de fallar, s’han de
reposar en el seu moment de plantació i abans de finalitzar l’any de garantia.
En el cas de les gespes, es consideren condicions acceptables de lliurament/recepció les
següents:
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 Les sembres de gespes ornamentals d’ús freqüent i manteniment intensiu, sotmeses a

A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar

fortes càrregues, amb una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució

durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en

que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra,

bon estat de conservació.

presentin una cobertura uniforme mínima del 95%.
 Les sembres de gespes extensives que hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el

ELEMENT
VEGETAL

OCT
Aportació d’adob orgànic

creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies

 Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre’s
GRUP DE FLOR

En cap cas no serà apta per a la recepció la gespa abans de la primera sega.

7.4.- Reposició de material vegetal

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

1

AGO

SET

0
1

Reg

4

vegetals de les mateixes característiques.

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)
Aportació d’adob orgànic

1

germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de

Divisió de mata. Plantació

1

Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

1

Poda i pinçament

1

El promotor, ja sigui públic o privat, és el responsable de la bona conservació i el manteniment de
l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la recepció i acceptació de
SUCULENTES

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència

2

1

1

4

4

4

4

4

4

1

3

4

80

1

3

3

1
12

12

12

12

1

2

1

0
1
2

1
1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

0

Preparació del terreny
(segons necessitats)

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

0

Tractament fitosanitari
(segons necessitats)

0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)
Entrecavada i/o escatada
manual
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

1
1

2

1

0
0
1

1

Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment necessàries
perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat.
Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les NTJ
(Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge.

GRAMÍNIES

137

2
0

Preparació del terreny
Tipus BAMBÚS,
JONCS, BOGUES

56

Reposició (segons necessitats)

Tractament herbicida químic

ambient de Barcelona, títol 7, article 75-9).

19
2

1

Reg (segons necessitats)

que pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi

15

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)

Reg

7.5.- Conservació i manteniment durant l’any de garantia

2

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

 Substitució del substrat necessari

1

1

1

En el cas de les gespes, durant el període de garantia s’han de ressembrar les zones on la

 Subministrament i implantació del material vegetal de reposició

2

0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

 Retirada i gestió del material vegetal mort

2

1

clàusules del present plec de prescripcions.

BULBOSES,
RIZOMATOSES I
VIVACES

2

1
1

Reg de plantació

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les

2

0

Preparació del terreny

Reposició (segons necessitats)

FREQ.
ANY
3

1

Perfilat (de vores, tot i que cal
posar separadors)

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb

l’obra.

GEN

0

Plantació

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents:

DES

1

Aportació encoixinament
(segons necessitats)
Entrecavada, escatada i
eliminació de flor seca

(prats).

prescripcions.

NOV

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 80%

de la capa de suport de la vegetació.

ÈPOQUES IDÒNIES DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA
TASCA

Poda i neteja

1

1

Reg (segons necessitats)

0

Reposició (segons necessitats)

0

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

0

Entrecavada i escatada

1

1

2

Reposició (segons necessitats)

0

Preparació del terreny (segons
necessitats)

0
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Arrencament, div. de mata,
preparació per a plantació
PLANTA
AQUÀTICA

Eliminació de fulles i flors
mortes
Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

1

0

1

1

1

1

1

Poda de formació

1

1

0

Reposició (segons necessitats)

0

Reg (segons necessitats)
Reg arbrat i planta resistent
Reg planta exigent (jardinera
mitjana)
Reg planta exigent (jardinera
petita)
Neteja de superfície jardineres,
entrecavada i eliminació de
males herbes
Entrecavada i eliminació de
males herbes

JARDINERES O
TESTOS

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

4

2

2

2

2

4

8

12

12

12

12

8

80

2

1

1

1

1

2

3

4

4

3

3

3

28

1

1

Aeració i escarificació

1

1

Encebament i ressembra

1

1

Perfilat
GESPA C4

1

4

6

6

6

6

4

48

5

3

3

3

3

5

5

7

7

7

7

5

60

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Desbrossament

48

Preparació del terreny (segons
necessitats)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

0

0

0

0

16

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

8

Plantació jardineres amb flor

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

3

Reposició planta de flor

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

0

6

0

Aportació d’adob
d’alliberament lent

1

Pintat jardineres

0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0

1

1

Sega i aplicació de retallavores

4

4

0

Aportació d’adob orgànic

2

2

0

1

1

1

1

1

1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

PRAT

Reg*

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

0

60

1

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

7

12

12

12

4

60

1

1

1

1

7

0
2

2
1

1

4

12

1

0
1

1

0

Poda - neteja d’arbres

1

1

1

1

VORADA
(tanca vegetal)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

28
0

Aportació d’adobs o esmenes
(segons necessitats)

0

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

0

0
4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

Poda de formació

0
1

1
1

1

Aportació d’adob orgànic

1

1

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)
Eliminació de flor
ARBUSTS I
ROSERS

1

1
1

1

1

Poda de formació i de
manteniment
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

1

0
4

2

2

2

2

4

Aportació d’adob orgànic

4

8

8

8

8

4

56
0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)
ENTAPISSANTS I

2

1

Entrecavada i escatada

Reposició (segons necessitats)

2

56

Poda de manteniment

Reg

0

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)
Reg

1

4

1

1

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

2

4

0

Entrecavada i escatada

0

1

4

Reposició (segons necessitats)

Aportació d’encoixinament

0

1

12

Desbrossament
BOSCANY

0

Moviment de jardineres

1

12

0

Sega

12

0

1

12

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

Tractaments fitosanitaris

1

12

1

0

Neteja d’escocells

4

1

Aportació d’adob orgànic
0

2

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

2

Aportació de retenidors d’aigua
en noves plantacions

Realç i formació (arbrat de 1a,
2a i 3a)
Reg manual (per mantenir
arbrat de 1a)

Reg*

2

4

0

Sega i aplicació de retallavores

2

4

1

1

Preparació del terreny (segons
necessitats)

2

2

Neteja d’escocells

1

2

Arrabassament i reposició
(segons necessitats)

PALMERA VIÀRIA
DE ZP

1

Reg*

2

Realç i formació (arbrat de 1a,
2a i 3a)
Reg manual (per mantenir
arbrat de 1a)
Reg automàtic (per mantenir
arbrat de 1a)
Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

Encebament i ressembra

4

Actuacions a les jardineres
(potes, fustes...)

ARBRE VIARI de
ZP

1

18

Reposició de mulch

Eliminació de grafits i cartells

1

Aeració i escarificació

Preparació del terreny (segons
necessitats)

Reposició de planta objecte de
vandalisme o morta

Poda de manteniment

1

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

2

1

Desbrossament superfície total
ZONA
NATURALITZADA

2

1

1

GESPA C3

1

1

Tractament herbicida químic
Desbrossament camins

0

Aportació d’adob orgànic

Perfilat
0

Aportació d’encoixinament
Entrecavada i escatada

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

1

1

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)
PARTERRE
SENSE
VEGETACIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA

0
1

1

0

139

140

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

ENFILADISSES

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Aportació de terres o àrids
(segons necessitats)

0

Aportació d’encoixinament
(segons necessitats)

0

Entrecavada i escatada

1

Poda de formació i de
manteniment
Preparació del terreny
(segons necessitats)

1

Reg

4

2

2

2

2

4

4

8

8

8

8

4

8.1.- Condicions generals

1

Els residus són el conjunt de materials i productes no desitjats i sense cap utilitat que es

0

produeixen en el transcurs de l’execució de l’obra. Inclouen els residus orgànics (restes

56
0

Tractament fitosanitari (segons
necessitats)

0

Escatada i desbrossament de
paviments
Neteja del parc (inclou
papereres)
Reposició de sauló (segons
necessitats)

8.- GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA

1

Reposició (segons necessitats)

d’esporgues, segues, etc.) i els residus inorgànics (runes, residus procedents de moviments de
terres, metalls i residus que es generen de l’obra civil).
En cas que el projecte incorpori una memòria ambiental (obres de més de 450.000 €), cal tractar

Desherbat de paviment amb
herbicida (segons necessitats)
SUPERFÍCIE
TOTAL D’ÚS I
ESPAI VERD
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1

1

els residus segons s’indica a la memòria ambiental:
0
1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

1/dia

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/GRMA_DEF09.pdf).

0
0

8.2.- Condicions de la partida d’obra executada

Quadre 64. Treballs de manteniment durant el període de garantia

L’empresa adjudicatària de l’obra ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de
tractament, que han d’especificar el pes del material abocat.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT
 NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s’ha de demanar un

 NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres.

comprovant que ha d’indicar el lloc on s’ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia

 NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda.

del material dipositat i la quantitat.

 NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions.

Els centres receptors de tractament han de tenir l’aval de l’Administració.

 NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives.
8.3.- Condicions del procés d’execució

 NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats.

L’abocament de les deixalles generades s’ha de dur a terme selectivament, en funció del residu
de què es tracti, segons la normativa vigent.
En cas de moviments de terres que per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar,
s’han d’aprofitar a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar
materials i consultant prèviament la direcció facultativa, o bé s’han d’emmagatzemar per donar-los
una utilitat posterior.
Segons el tipus de residu recollit, s’ha d’aplicar un tractament diferent:
Reciclatge: Conjunt d’operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat
puguin ser aprofitats després d’una sèrie de processos. En aquest grup s’inclouen el paper, el
cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
Incineració: Tractament que consisteix en l’aplicació d’altes temperatures a uns determinats
productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils.
Aquest apartat inclou productes químics i materials diversos.
Compostatge: Procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d’aquest
grup s’inclouen restes vegetals lignificades o verdes.
Abocament: Transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d’aquest grup
s’inclouen terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o
plagues.
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

9.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

Els residus transportats als diferents centres de tractament (planta de compostatge, incineradora,
unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en tones (t) o en unitats (u).

9.1.- Àmbit d’aplicació
Cal destacar l’actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que adapta

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora

¾ Normativa estatal

de la seguretat i la salut dels treballadors, alhora que incorpora parcialment disposicions d’altres

 Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos.

directives.

 Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos.

L’objectiu d’aquesta llei i d’aquest text és promoure la seguretat i la salut dels treballadors

 Reial decret 782/1998 pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i

mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la

l’execució de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos.

prevenció dels riscos derivats del treball.

 Reial decret 1378/1999 pel qual s’estableixen mesures per a la eliminació de PBC i PCT.

Cal determinar les garanties i les responsabilitats necessàries per assegurar un nivell adequat de

 Llei 10/1998, de 21 abril, de residus.

protecció a la salut dels treballadors davant els riscos derivats de la seva activitat.

 Reial decret 9/2005 pel qual s’estableixen les activitats potencialment contaminants del

L’article 6 exposa que han de ser les normes reglamentàries les que regulin els aspectes tècnics

sòl.

de les mesures preventives mitjançant normes mínimes que garanteixin una adequada protecció

 Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

dels treballadors. Entre aquestes normes hi ha les que afecten la seguretat i salut en les obres de

 Reial decret 679/2006 pel qual es regula de gestió dels olis industrials usats.

construcció.

¾ Normativa autonòmica

Mitjançant el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, es procedeix a la transposició al dret

 Ordre de 6 setembre de 1998 sobre tractament i eliminació d’olis usats.

espanyol de la Directiva 92/57/CEE sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les

 Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió dels olis usats.

obres de construcció temporals o mòbils. Aquesta norma també s’ocupa de les obligacions del

 Ordre de 13 juny de 1990 de modificació de l’Ordre de 6 de setembre de 1998 sobre

promotor, del contractista, del subcontractista i dels treballadors autònoms.

tractament i eliminació d’olis usats.

S’introdueixen les figures del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del

 Llei 6/1993 reguladora dels residus.

projecte d’obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

 Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la construcció.

Es tenen en compte els aspectes que s’han revelat d’utilitat per a la seguretat a les obres i que

 Decret 1/1997 sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats.

estan presents al Reial decret 55/1986, de 21 de febrer, que estableix l’obligatorietat d’incloure un

 Decret 92/1999 pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

estudi de seguretat i higiene en els projectes d’edificació i obres públiques, modificat pel Reial

 Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus.

decret 84/1990, de 19 de gener, norma que en certa manera va inspirar el contingut de la

 Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus

Directiva 95/57/CEE. A diferència de la normativa anterior, aquest reial decret inclou en el seu

de la construcció.

àmbit d’aplicació qualsevol obra pública o privada en la qual es realitzin treballs de construcció o

 Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus.

d’enginyeria civil.

En cas de derogació o actualització de la normativa, serà de compliment obligat la darrera

En totes les obres és obligatori un estudi de seguretat i salut o un estudi basic de seguretat i salut,

aprovada.

segons l’article 4 del Reial decret 1627/1997:
 Les obres de jardineria que han de disposar d’un estudi de seguretat són les següents:
- Obres amb pressupost d’execució per contracta major o igual a 450.760 €.
- Obres amb duració estimada superior a 30 dies laborals, amb més de 20 treballadors
punta.
- Obres on el volum de mà d’obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500.
- Les obres de túnels, galeries, xarxes subterrànies i preses.
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 En totes les obres no incloses en cap dels supòsits previstos en l’apartat anterior, el

9.2.2.-

Estudi bàsic de seguretat i salut

promotor està obligat en la fase de redacció del projecte a presentar un estudi bàsic de

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l’elaboració del projecte d’obra

seguretat i salut.

intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra, al qual correspondrà elaborar o fer que

9.2.- Redacció del projecte

s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’estudi esmentat.

9.2.1.-

Es diferencia de l’estudi de seguretat i salut en el fet que hi manca el pressupost i el plec

Estudi de seguretat i salut

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l’elaboració del projecte d’obra

de prescripcions.

intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de

L’estudi bàsic de seguretat i salut ha de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, al qual correspondrà elaborar o fer que

l’obra. A aquest efecte, ha d’incloure la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,

s’elabori sota la seva responsabilitat l’estudi esmentat.

indicant les mesures tècniques necessàries corresponents, i la relació dels riscos laborals que no

El projectista ha de tenir en compte l’estudi en les fases de concepció, i elaboració del projecte de

es puguin eliminar conforme al que s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures

jardineria, i en la presa de decisions tècniques, constructives i d’organització i durada de l’obra.

preventives i les proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne

L’estudi ha d’incloure com a mínim:

l’eficàcia. Especialment quan es proposin mesures alternatives, el projectista les haurà de tenir en

 Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin

compte a l’hora de prendre les decisions tècniques i d’organització a fi de planificar el treball.

d’utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals

L’estudi també ha d’incloure les previsions i la informació útil per efectuar, quan escaigui i en les

que puguin ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries

condicions adients de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

corresponents; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que
s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i les proteccions

9.3.- Execució de l’obra

tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne l’eficàcia,

9.3.1.-

especialment quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, cal incloure la

La llei abans esmentada és la norma legal per la qual es determina el cost bàsic de les garanties i

descripció dels serveis sanitaris i comuns de què haurà d’estar dotat el centre de treball

les responsabilitats concretes per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels

de l’obra en funció del nombre de treballadors que els hagin d’utilitzar. En l’elaboració de

treballadors a fi de fer front als riscos derivats de les condicions de treball, tot això sense perjudici

la memòria, cal tenir en compte les condicions de l’entorn on es dugui a terme l’obra, així

del compliment de les obligacions específiques que s’estableixen per a fabricants, importadors i

com la tipologia i les característiques dels materials i elements que s’hagin d’utilitzar, per

subministradors, i dels drets i les obligacions que poden derivar-se’n per als treballadors

determinar el procés constructiu i l’ordre d’execució dels treballs.

autònoms.

 Plec de prescripcions particulars, que ha de tenir en compte les normes legals i
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra de què es

Principis de l’acció preventiva (avaluació inicial)

L’acció preventiva s’ha de desenvolupar d’acord amb els següents principis generals, expressats
a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, article 15:

tracti, així com les prescripcions que s’han de complir en relació amb les

 Evitar els riscos.

característiques, la utilització i la conservació de les màquines, els estris, les eines, els

 Avaluar els riscos que no es poden evitar.

sistemes i els equips preventius.

 Combatre els riscos en origen.

 Plànols, en els quals s’han de desenvolupar els gràfics i els esquemes necessaris per

 Adaptar la feina a la persona (en particular en el que fa referència a la concepció dels

millorar la definició i la comprensió de les mesures preventives definides en la memòria,

llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i mètodes de treball i producció, amb

amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. Han d’incloure la valoració

vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes

de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat

sobre la salut).
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica (substituir el que pugui ser perillós pel que

definits o projectats.
 Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l’aplicació i l’execució
de l’estudi de seguretat i salut. El pressupost de seguretat és un capítol més del

comporti poc o cap perill).
 Planificar la prevenció (buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball).

pressupost general de l’obra.

 Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.
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 Facilitar les instruccions adients als treballadors (formació dels treballadors).

9.3.2.2.-

 Tenir en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i

El llibre d’incidències ha de ser sempre a l’obra, en poder del coordinador o, en la seva absència,

salut a l’hora d’encomanar els treballs.

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

de la direcció facultativa.

 Garantir que únicament els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i

Tenen accés al llibre d’incidències:
 Direcció facultativa.

adequada puguin accedir a les zones de treball.
 Preveure, amb vista a l’efectivitat de les mesures preventives, les distraccions o les
imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador

 Contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, així com persones i òrgans que
intervenen a l’obra en matèria de prevenció.

 Tenir en compte que els riscos generats per les mesures preventives siguin menors que

 Representants dels treballadors.
 Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut de les administracions

els que es tracten d’evitar.
A l’hora de planificar la prevenció, cal tenir en compte:

competents.

 Les disposicions legals relatives a riscos específics i als principis anteriorment
expressats.

El coordinador de seguretat i salut o la direcció facultativa han d’enviar les anotacions del llibre
d’incidències a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Al llibre d’incidències, només s’hi han

 La inclusió dels mitjans humans i materials necessaris, així com l’assignació de recursos

d’anotar els temes relacionats amb el control i seguiment del pla o plans de seguretat i salut.

econòmics.
 Que es disposi de les mesures d’emergència, de vigilància de la salut, i d’informació i
formació dels treballadors, i la coordinació de tot plegat.

9.4.- Obligacions de l’empresa
L’empresa està obligada a proporcionar maquinària o equips de treball que compleixin amb la

 L’establiment de la temporalització de totes les accions del pla —amb la identificació de

normativa europea per evitar al màxim el risc d’accident dels treballadors.

les fases i les prioritats del seu desenvolupament en funció dels riscos i els treballadors

L’empresa ha de vetllar perquè els treballadors treballin amb la màxima seguretat i que aquests

exposats—, així com del seu seguiment i control periòdic.

no anul·lin proteccions col·lectives o treballin sense equips de protecció individual, si escau.
Si s’utilitzen o emmagatzemen productes químics, s’ha de fer en recipients adequats i

9.3.2.9.3.2.1.-

Fase d’execució

correctament etiquetats, tal com indica el Reial decret 255/2003 sobre etiquetatge.

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El fabricant o subministrador dels productes químics ha de proporcionar la fitxa de dades de

¾ Redacció del pla de seguretat i salut

seguretat en català o castellà i l’empresa l’ha de lliurar als treballadors que manipulen aquests

Redacció del pla o plans de seguretat i salut en el treball per part d’un tècnic de seguretat i salut

productes químics.

(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), sota responsabilitat del contractista,
segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons l’article 7.

9.5.- Obligacions dels treballadors

Cada contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut analitzant, estudiant i complementant

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i

les previsions establertes a l’ESS o a l’EBSS, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.

salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat

Si cal, s’han d’introduir al pla propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista

professional.

proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de

Aquest deure inclou:

protecció previstos a l’ESS o a l’EBSS. Cal incloure’n la valoració econòmica, que no pot implicar

 La utilització adequada de les màquines, els aparells, les eines, les substàncies
perilloses, els equips de transport i qualsevol altre mitjà amb el qual dugui a terme la

una disminució de l’import total.
¾ Aprovació del pla de seguretat i salut

seva activitat

El coordinador de seguretat i salut, designat pel promotor, l’ha d’aprovar abans de l’inici de l’obra.

 No deixar sense funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents.

En cas de no existir coordinador de seguretat i salut, ho ha de fer la direcció facultativa.

 Informar immediatament de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la salut i

¾ Seguiment del pla de seguretat i salut

la seguretat dels treballadors

El seguiment del pla és responsabilitat del coordinador de seguretat i salut.

L’incompliment d’aquestes obligacions té consideració d’incompliment laboral als efectes
de l’article 58.1 de l’Estatut dels treballadors.
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9.6.- Coordinació d’activitats empresarials
Quan en un mateixa obra o jardí concorrin dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar
en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i normativa laboral vigent.

Contractació

PiJBIM ha d’informar i donar les instruccions adients als empresaris o autònoms que desenvolupin
la seva activitat en l’obra o jardí en relació amb els riscos existents i amb les mesures de protecció

Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers

de treballadors no comunitaris.
i condicions
laborals

i prevenció i les mesures d’emergència.

Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació de les empreses i els
serveis subcontractats.

Les empreses que contractin o subcontractin a d’altres la realització d’obres o serveis
corresponents a la pròpia activitat que es duguin a terme en l’obra o jardí, han de vigilar que



Calçat homologat CE de seguretat, amb puntera.



Casc homologat CE de seguretat.



Guants homologats CE.

aquests contractistes i subcontractistes compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.*

Proteccions



Armilles homologades CE reflectants (treballs nocturns i vies ràpides).

Aquestes empreses han de presentar el seu pla de seguretat i salut.

individuals



Ulleres de protecció (poda, soldadura).

(EPI)



Orelleres de protecció (si el nivell de soroll sobrepassa el límit reglamentari).



Guants de goma (en cas de manipulació de productes químics).



Mascaretes (en cas de manipulació de productes químics, fitosanitaris, i pintura).



Arnesos de seguretat homologats CE (en treballs d’alçada).

podran contractar amb l’Administració les persones en qui concorren alguna de les



Senyals de seguretat d’obres (rètols d’obligació: calçat, casc, guants...)

circumstàncies següents... d) Haver estat condemnat per sentència ferma per delictes



Senyals de trànsit (en cas de desviament de circulació) «consensuats» amb l’autoritat

Proteccions



Cintes d’abalisament.

col·lectives



Tanques de seguretat.



Farmaciola a la caseta o mòdul de vestuari i adreces d’hospitals més propers, ambulàncies,



Mútua d’accidents de treball.

Cal comprovar que els esmentats contractistes estiguin al corrent del pagament de les
quotes de la Seguretat Social.
* L’article 20 c de la Llei de contractes de les administracions públiques diu «en cap cas

competent.

contra la seguretat i higiene en el treball o per delicte contra la llibertat i la seguretat en el
treball...».
L’empresa que contracta té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per
part de l’empresa contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social,

bombers, etc.

contractació de treballadors i prevenció de riscos laborals.

Quadre 65. Documents per a la contractació i els elements de protecció

D’aquesta responsabilitat se’n deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella
documentació que permeti comprovar el compliment d’aquestes obligacions.
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants, els

9.7.- Infraccions administratives i normatives
Cal recordar que són infraccions administratives les omissions o infraccions dels empresaris que

documents necessaris a aquest efecte i els equips de protecció.

incompleixin les normes legals i reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius
Documentació
Seguretat
Social

Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’inscripció.

en matèria de seguretat i salut subjectes a responsabilitat d’acord amb la llei abans esmentada.

Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o documents TC1 i TC2

Les infraccions es divideixen en lleus, greus i molt greus, que es poden imposar en els graus de

mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l’entitat pagadora.

mínim, mitjà i màxim, segons criteris de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents TC1 i TC2

Les limitacions de la facultat de contractar amb l’Administració per comissió de delictes o per

mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l’entitat pagadora.

infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball es regeixen pel

Concert de l’activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè o constitució del servei de prevenció

que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
¾ Normativa general

propi o mancomunat o treballadors designats, segons correspongui.

Constitució espanyola:

Avaluació de riscos de la tasca a realitzar i planificació de l’activitat preventiva.

 Art. 40.2: «Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i

De cada treballador:
Prevenció de
riscos laborals



Certificats de formació específica en prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball i

la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i

informació als treballadors en matèria preventiva.

garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les



Certificats d’aptitud mèdica.



Registre de lliurament d’equips de protecció individual.

vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.»
 Art. 43.1: «Es reconeix el dret a la protecció de la salut.»

Si escau, recurs preventiu:


Codi penal (nou):

Formació del curs bàsic i nomenament dels recursos preventius.
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 Art. 316: «Els qui amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi

Senyalització:
 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de

legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors
desenvolupin la seva activitat de seguretat i higiene adequades, de manera que posin

senyalització de seguretat i salut en el treball.

així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, han de ser castigats amb les

 Norma 8.3-I.C. Senyalització d’obres.

penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.»

 Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització

 Art. 318: «Quan els fets previstos en els articles d’aquest títol s’atribueixin a persones
jurídiques, s’imposa la pena assenyalada als administradors o encarregats del servei

de seguretat i salut en el treball.
Maquinària:
 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat en

que n’hagin estat responsables i als qui, coneixent-los i podent-ho remeiar, no hagin
adoptat mesures per fer-ho.»

les màquines.

¾ Normativa específica

 Reial decret 245/89 sobre limitació acústica admissible en les màquines.

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971 del

 Reial decret 1215, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

Ministeri de Treball.

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa de

 Directiva europea 86/295 sobre emissions sonores de les pales hidràuliques, de les

desenvolupament

pales de cables, de les topadores frontals, de les carregadores i de les pales

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de

carregadores.
 Directiva europea 86/295 sobre estructures de protecció en cas de tombada (ROPS).

riscos laborals.
 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de

 Directiva europea 86/296 sobre estructures de protecció contra la caiguda d’objectes

prevenció.

(FOPS).

 Reial decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17

Llocs de treball:
 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei

seguretat en els llocs de treball (BOE 23 d’abril). Modificat pel Reial decret 2177/2004.
 Criteri tècnic núm. 83/10 sobre la presència de recursos preventius en les empreses,

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials (BOE núm. 27 31-01-2004).

centres i llocs de treball.

 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de

Manipulació manual de càrregues:
 Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

seguretat i salut en les obres de construcció.
 Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs

dorsolumbars, per als treballadors. Trasllada la Directiva 1990/269/CEE.
Residus:
 Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

temporals en alçada.
 Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels

 Llei 25/2009, de 22 de desembre, que modifica la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
 Reial decret 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i

treballadors davant de riscos elèctrics.
 Reglament de seguretat i higiene en la construcció i obres públiques. Ordre de 20 de
maig de 1952, que aprova el Reglament de seguretat i higiene a la construcció i obres

demolició.
Soroll:
 Reial decret 212/2002 pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn causades per

públiques.
 Reglament de seguretat i higiene en el treball. Capítol VII. Bastides. Ordre de 31 de

determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Incorpora la directiva 2000/14/CE.
 Reial decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

gener de 1940, del Ministeri de Treball. Reglament de seguretat i salut en el treball.
 Resolució d’1 d’agost de 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual s’inscriu en
el registre i es publica el IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 20072011

contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.
 Conveni 148 de l’OIT sobre la protecció dels treballadors contra els riscos professionals
derivats de la contaminació de l’aire, el soroll i les vibracions en el lloc de treball.

151

152

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L’EXECUCIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRA NOVA DE JARDINERIA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà

Agents biològics:
 Reial decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
Equips de protecció individual (EPI):
 Reial decret 1407/1992 pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i la
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Modificat pel Reial
decret 159/1995.
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Barcelona, 2012
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ϭ͘ /EdZKh/M
En els següents punts es detallaran tots els elements que seran necessaris en els
diferents parcs per tal d’implantar el control de reg.

En els punts que segueixen a continuació, es mostra el detall de l’equipament que s’inclou
en cada mòdul, característiques i funcionalitats.

L’objectiu en tots els parcs és arribar a comunicar tots els elements distribuïts fins un punt
central que pugui concentrar totes les dades i enviar-les cap a la Plataforma de Reg.

Ϯ͘ϭ WZKdKK>^KDhE//KE^

Donat que en cada parc ens trobem diferents arquitectures, s’ha optat per dissenyar una
solució modular que permeti adaptar-nos en cada cas a la casuística de l’entorn.

A continuació es defineixen els protocols de comunicacions per intercanviar informació
entre cadascun dels mòduls de l’arquitectura anterior:

Ϯ͘ ZYh/ddhZ'EZ>

Per tenir una visió global del sistema, veiem el següent esquema genèric de com quedaria
l’arquitectura de la solució:

•
•
•

•

PLATAFORMA CONTROL DE REG

Protocol de control en interior de Parc: Modbus RTU per cable o via ràdio.
Protocol de control des de Parc fins a la Plataforma de Control de Reg: DNP3.
Protocol de control des dels elements de camp / sensors generals (humitat sòl,
meteorologia, ...) fins a fins a la Plataforma de Sensors i Actuadors de Barcelona
(PSAB o SentiloBCN): DNP3 o HTTP.
Protocol de control des de la PSAB / SentiloBCN fins a la Plataforma de Control de
Reg: HTTP a través d’una API REST descrita en l’Annex tècnic d’integració amb
la plataforma SentiloBCN

PSAB

ϯ͘ DLh>KDhE//KE^

Xarxa de l’IMI

ϯ͘ϭ Yh/WDEd
Per tal de comunicar cada parc amb la xarxa de l’IMI s’utilitzarà una de les següents
solucions, segons la xarxa de l’IMI disponible més propera a cadascun dels parcs. Les
possibles soluciones per ordre de prioritat son:

PARC
Mòdul comunicacions

1.
2.
3.
4.
5.

Mòdul de Control
Entrades/Sortides

Comunicacions

Xarxa de camp
Elements de
camp

Elements de
camp

A cada parc tindrem un punt concentrador de comunicacions que constituirà el punt
d’entrada a la xarxa de l’IMI. Segons l’opció de comunicació escollida tindrem un o un
altre equip. Per cadascuna de les opcions, els equips escollits son:

Elements de
camp

Com podem observar, s’emprarà la xarxa de l’Institut Municipal d’Informàtica (d’ara en
endavant, IMI) per a realitzar el transport de totes les dades fins la plataforma de
l’Ajuntament.
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Connexió mitjançant xarxa de fibra òptica pròpia.
Connexió mitjançant un radioenllaç.
Connexió mitjançant un client WiFi.
Connexió a traves d’un operador via servei ADSL o similar segons disponibilitat.
Connexió a través d’un operador via xarxa mòbil 3G.
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•
•
•
•
•

FO: RouterCisco 892F-SP o similar
Solució WiFi-Mesh: Cisco AP-1550 o similiar
Solució WiFi Client: Nanostationloco o similar
Solució Wimax: AlvarionBreeezeNETB o similar
Solució Operador via ADSL: Segons equip del operador.
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•

disposi de visió directa a algun punt del parc de forma que sigui possible instal·lar
un radioenllaç Wimax punt a punt.
El punt de dades més proper pot ser tant un switch de fibra com veiem en el cas
anterior com una seu de districte amb connexió a xarxa que ens permetés realitzar
l’enllaç. En tots els casos, l’arquitectura seria molt similar:

Solució Operador via 3G: Cisco 819 3G o similar

Aquest equip anirà en un armari de nova instal·lació en el que podrem trobar:

En aquest cas, caldrà contemplar tota la infraestructura associada al muntatge del
radioenllaç com són elsmàstils o bàculs (amb la corresponent cimentació) i la seva
alimentació.
Es procurarà instal·lar el punt del parc suficientment a prop de l’armari amb el
switch de comunicacions per a poder fer la instal·lació amb cablejat UTP. En cas
contrari, caldria realitzar amb estesa de fibra òptica.

ϯ͘Ϯ KDhE//KE^
En cada parc, la forma de comunicar amb la xarxa de l’IMI anirà variant:

ϯ͘Ϯ͘ϯ tŝ&ŝ

ϯ͘Ϯ͘ϭ &ŝďƌĂžƉƚŝĐĂ
Podem trobar-nos un switch/router amb ports SFP de fibra òptica. En aquest cas,
caldria fer una estesa entre l’equip de comunicacions local i el switch per a
realitzar la comunicació.

En el cas de tenir cobertura WiFi propera ens caldrà instal·lar un Equip Local de
Client (CPE) per tal de cobrir el parc.
L’equip client a instal·lar haurà de funcionar en ambdós casos amb la mateixa
arquitectura:

És important destacar la previsió d’SFPs en aquest cas, tant pel switch de la xarxa
de l’IMI com pel switch propi si no els duu incorporats.

ϯ͘Ϯ͘Ϯ tŝDy
La segona opció per donar cobertura a un parc serà amb un radio enllaç tipus
Wimax. Ens trobarem aquest cas quan el punt de xarxa es trobi allunyat però
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Caldrà instal·lar un equip que ens permeti estendre la cobertura, de fàcil
configuració i senzilla instal·lació. D’aquesta manera obtindrem un punt de dades a
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velocitat Fast Ethernet, proper al parc, on connectarem tot el flux d’informació
relatiu.

•

Diverses interfícies físiques per a comunicar amb els elements de camp:
o Ethernet (10/100 BaseT)*
o RS-232*
o RS-485*
o Ràdio*

•

Protocols industrials diversos per a establir aquestes comunicacions:
o Modbus RTU*
o Profibus
o Dali
o ASI

ϯ͘Ϯ͘ϰ KƉĞƌĂĚŽƌǆĂƌǆĂĨŝǆĂ
Si no podem estendre la xarxa de l’IMI, caldrà recórrer a la contractació d’un
operador, mitjançant un servei de xarxa fixa com podria ser una ADSL o un altre
tipus segons la disponibilitat a la zona. En aquest cas, l’integrador només caldrà
que realitzi la connexió UTP entre l’equip de l’operador i el switch de
comunicacions.

ϯ͘Ϯ͘ϱ KƉĞƌĂĚŽƌǆĂƌǆĂŵžďŝů
Si no ens trobem en cap dels casos anteriors, caldrà recórrer a la contractació d’un
operador mitjançant la contractació d’un servei de dades amb una tarifa de xarxa
mòbil via 3G. En aquest cas, l’integrador només caldrà que realitzi la connexió
UTP entre l’equip de l’operador i el switch de comunicacions.

ϰ͘ DLh>KEdZK>
El mòdul de control serà la capa responsable del desplegament del equipament necessari
per tal de controlar tots els elements que pertanyen al sistema de telecontrol de reg.
Aquest sistema estarà format pels següents elements:
•
•
•
•

Concentrador senyals control parc.
Concentrador de comunicacions internes de parc.
Equips de recepció de senyals de camp cablejades.
Equips de recepció de senyals de camp via ràdio.

L’element principal d’aquest mòdul és el PLC que comunicarà, per una banda amb
tots els elements de camp i, per l’altra amb el switch comentat.
Per aquestes comunicacions, caldrà que el PLC incorpori:
Ampli ventall de protocols estàndards per a poder integrar-se amb sistemes
SCADA, en aquest cas amb la plataforma de control de reg. Alguns exemples:
o DNP3*
o IEC-105
o IEC 60870-5
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Una funcionalitat destacada del PLC és que ha d’incorporar Datalogger per a permetre
l’enregistrament de totes les dades en el temps dels elements de camp distribuïts.
D’aquesta forma podem garantir la integritat de les dades en cas de tallada de les
comunicacions cap a la xarxa de l’IMI.

ϰ͘Ϯ >>/ZZ/
El licitador elaborarà una normativa pel que fa a la programació dels PLC per tal de definir
un estàndard dels mapes de memòria dels parc de cara a poder facilitar les tasques
d’integració de cadascun dels parc en el SCADA de control de Reg.
S’haurà de definir l’estructura a seguir, variables, objectes... i tots els aspectes a tenir en
compte de forma que la programació sigui el més uniforme possible. D’aquesta manera,
facilitarem les tasques posteriors de manteniment i/o ampliació del nombre d’elements
instal·lats.

ϰ͘ϭ KEEdZKZ^Ez>^

•

Cal que el PLC escollit per aquest projecte compleixi amb els protocols marcats amb * de
forma obligatòria i com a mínim.
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ϰ͘ϯ DLh>EdZ^ͬ^KZd/^
Per a recollir les senyals de camp ens caldran mòduls d’entrades i sortides, tant digitals
com analògiques. En aquest darrer cas, cal que suportin:
•
•
•
•

4÷20mA
0÷10 V
PT100
PT1000
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Segons l’arquitectura de cada parc i la xarxa local que establim en cadascun d’ells per a
interconnectar els elements, l’equipament de d’entrades i sortides variarà
significativament.
Com a elements de camp podem distingir:
•

•
•

Sensors: Dispositius de lectura de valors de pluja, humitat, temperatura, vent o
d’altres variables. Aquets dispositius be es poden connectar al PLC del parc o be
es poden connectar directament al PSAB del ajuntament.
Comptadors: També es podran realitzar lectures dels compradores de companyia
d’aigua, llum o gas, en cas de ser necessari.
Actuadors: Aquets seran pròpiament els elements actius del sistema de reg que
caldrà connectar al PLC per tal de poder actuar sobre aquest sistema.

A continuació es descriuen els diferents casos que ens poden trobar en cada parc pel que
fa a la distribució d’aquets elements dins d’un parc i com es realitzaria el seu connexionat
fins el PLC de control del parc.
En cas de haver-hi dos o més punts concentradors, aquets agruparien les senyals que
arriben a cadascun d’aquets punts i es comunicarien entre ells mitjançant un enllaç radio.

Segons aquestes arquitectures ens podem trobar mòduls d’entrades i sortides:
•
•
•

Centralizats
Distribuits
Amb comunicació via cable o via ràdio

De tal forma que disposaríem d’un PLC principal o capçalera i la resta de concentradors
serien equips remots d’entrades i sortides.

ϰ͘ϰ ZYh/ddhZϭ͗^dZ>>>:
En alguns parcs podem trobar actualment instal·lada una topologia radial, on els diferents
elements es troben cablejats fins a un únic punt concentrador o diversos concentrador
sense comunicació entre ells.
En aquests casos, s’aprofitarà la infraestructura existent, sempre que es trobi en bon
estat. En el punt concentrador s’instal·larà el mòdul de control i aquest s’equiparà amb les
targetes d’entrades i sortides, tant analògiques com digitals, que siguin necessàries per
recollir la totalitat de senyals. En aquesta arquitectura l’equipament tindrà que activar
solenoides d’alterna.
La xarxa de camp quedaria constituïda de la forma següent:

ϰ͘ϱ ZYh/ddhZϮ͗Z/K
ϰ͘ϱ͘ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſ
Es tracta d’una arquitectura totalment diferent a la plantejada en el cas anterior. Serà
d’aplicació en els parcs que trobem tots els elements distribuïts sense cap tipus de
connexió entre ells.
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L’opció de realitzar obra civil per obrir rases i fer l’estesa de cablejat necessària es
considera massa invasiva i cara pel parc. Per això s’ha buscat una solució alternativa
basada en comunicació ràdio.
Actualment, les tecnologies ràdio es troben en continu desenvolupament i cada cop és
més freqüent el seu ús. Això provoca que algunes bandes de funcionament com els
2,4GHz (on funciona la tecnologia WiFi) comenci a estar molt saturada i no sigui segura.
Per aquest motiu s’han escollit com a bandes de treball les bandes de 400 MHz i 800 MHz
com a bandes de treball.
En aquesta arquitectura es disposarà d’una estació base principal, que es connectarà al
PLC principal mitjançant el protocol Modbus RTU i expandirà aquest bus de
comunicacions per el parc de forma inalàmbrica.
Per tal de millorar la cobertura es possible que es necessitin equips repetidors de la
senyal ràdio per assegurar una cobertura correcta de tot el parc i garantir la comunicació
amb tots els elements. Aquets repetidors no sempre podran estar situats en llocs on
poden disposar d’alimentació elèctrica, per aquest motiu aquets elements hauran de ser
completament autònoms pel que fa al sistema d’alimentació.
Finalment tindrem les unitats autònomes que seran els equips que s’instal·laran al
interior de les arquetes, disposaran d’una pila o bateria de liti, es comunicaran via radio,
tindran un grau de protecció IP68 y disposaran de 1 a 4 sortides tipus latch per tal d’actuar
sobre les electrovàlvules situades en la mateixa arqueta.
L’arquitectura d’aquesta solució es la següent:

Característiques
Potència de transmissió

10, 25, 100, 500 mW

Modulació

GFSK

Velocitat

NRZI 19.200 bps

Canals

16

Protocols de transmissió

Modbus RTU

Abast

> 1 km oudoor NLOS

Aquesta tecnologia de baixa velocitat compleix perfectament les necessitats per aquest
projecte i permet assolir cobertures més amplies. Els elements que formen part d’aquesta
solució son els següents:

ϰ͘ϱ͘ϯ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚ
a) Unitat autònoma d’arqueta: Equip autònom ubicat a l’interior de l’arqueta per
tal d’activar d’una a quatre electrovàlvules tipus latch i amb alimentació amb
bateries o piles.
b) Repetidors: el fet que els equips d’arquetes es trobin sota arquetes amb tapa
metàl·lica produeix una gran atenuació en les comunicacions. Per aquest
motiu, caldrà instal·lar un repetidor ràdio a una distància inferior a 50 o 30
metres (amb o sense visió directa) per tal de cobrir la zona correctament.
Preferentment, s’instal·larà en un suport existent (un fanal, per exemple). Si no
n’hi ha cap, s’instal·larà un bàcul nou de 4 metres. Aquets equips seran
autònoms amb alimentació amb bateries i un mòdul solar.
c) Ràdio Maestra: finalment, caldrà instal·lar un darrer equip que sigui capaç, per
una banda, de rebre totes les comunicacions dels elements de camp. Per una
altra, serà el dispositiu encarregat de transmetre tota aquesta informació al
mòdul de control. Aques equip permetrà enllaçar amb els repetidors amb unes
distàncies de 600 o 300 metres amb o sense visió directe.

ϰ͘ϱ͘Ϯ dĞĐŶŽůŽŐŝĂ
A continuació es descriuen les principals característiques dels equips mòdems radio que
treballen en aquestes freqüències:
Característiques
Freqüència de treball

ϰ͘ϲ ZYh/ddhZϯ͗h^>:d
En aquesta tercera arquitectura ens trobem amb un bus format per un parell de coure que
incorpora l’alimentació i les dades, que uneix tots els elements en sèrie que permeten
controlar els actuadors de reg.

433 MHz o 868 Mhz
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Per tal de compatibilitzar aquesta solució amb les anteriors, es proposa reaprofitar el
cablejat per tal d’alimentar els dispositius a utilitzar dins de les arquetes y comunicar
aquets dispositius via ràdio fins el concentrador o PLC principal del parc.

ϱ͘ ^Z/W/MdE/>Yh/WDEd
A continuació es defineixen les principals característiques tècniques que han de complir el
equips objecte del present projecte.

ϱ͘ϭ ZDZ/WZ/E/W>
Com es detallava anteriorment, a la caseta del parc s’instal·larà un armari on es
concentrarà tot l’equipament que es pugui centralitzar en un punt i que dependrà de les
característiques de cada nova instal·lació.
Com a mínim els elements a instal·lar dins d’aquest armari seran:

En aquesta arquitectura ens trobem amb els mateixos elements que amb l’arquitectura via
ràdio exceptuant el fet dels equips o unitats autònomes, les quals en aquest cas ja no han
de portar una bateria sinó que s’ha alimentaran directament mitjançant el bus que uneix
tots aquets elements amb el concentrador principal. Una altra diferencia d’aquesta
arquitectura es que els solenoides sobre els quals cal actuar son d’alterna.





Segons el parc, ens podem trobar amb dos opcions. Una opció en la que l’armari anirà
dins d’una caseta situada a l’interior del parc i una altre opció en la qual es troben un
armari d’exterior.
En el primer cas, s’instal·larà un armari d’interior, on s’ubicaran tots els elements
necessaris per el control i les comunicacions més les proteccions elèctriques necessàries
així com un SAI per garantir una autonomia mínima de l’equipament.
En el segon cas, l’armari serà d’exterior i haurà de disposar de porta frontal amb clau pel
seu tancament. En el seu interior s’instal·laran de forma endreçada les bornes per a
recollir el cablejat de tots els elements, així com una placa de subjecció i carril DIN per
fixació de l’equipament.
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Addicionalment, s’instal·larà un SAI del que dependrà tota la instal·lació elèctrica
associada al control de reg del parc. La càrrega del SAI garantirà una autonomia mínima
de l’equipament.

Característiques

Descripció ARMARI DE CONTROL

Dimensions màximes

800 x 500 mm

Tancament

Amb pany i clau

Material

Polièster per interior i metàl·lic inoxidable per exterior

Petit material

Elements elèctrics:
•
Magnetotèrmics de 6A, 4A, i 2A
•
FA contínua de 12 vdc
•
FA contínua de 24 vdc
•
FA alterna de 220 vac
•
3 preses de corrent
•
Ethernet

ϱ͘Ϯ ZKhdZWZ/E/W>
'ĞŶĞƌĂů
dŝƉƵƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵ
dŝƉƵƐŝŶĐůſƐ
dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĐŽŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ
WƌŽƚŽĐŽůĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝſĚĞĚĂĚĞƐ
ĂƉĂĐŝƚĂƚ
ZĞĚͬWƌŽƚŽĐŽůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
WƌŽƚŽĐŽůĚĞĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ
WƌŽƚŽĐŽůĚĞŐĞƐƚŝſƌĞŵŽƚĂ
DĠƚŽĚĞĚĞĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ

^ŽƉŽƌƚEd͕ĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂƚğĐŶŝĐĂsWE͕ƐŽƉŽƌƚs>E͕
ƐŶŽŽƉŝŶŐ/'DW͕ƐŽƉŽƌƚŝĨĨ^Ğƌǀ͕ĨŝůƚƌĂƚĚĞĚŝƌĞĐĐŝſD͕
ƐŽƉŽƌƚ/Wǀϲ͕^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſĚĞŝŶƚƌƵƐŝŽŶƐ;/W^Ϳ͕>ŽǁͲ
ůĂƚĞŶĐǇƋƵĞƵŝŶŐ;>>YͿ͕ůĂƐƐͲĂƐĞĚtĞŝŐŚƚĞĚ&ĂŝƌYƵĞƵŝŶŐ
;t&YͿ͕tĞŝŐŚƚĞĚ&ĂŝƌYƵĞƵŝŶŐ;t&YͿ͕ĂĚŵŝƚĞ^ƉĂŶŶŝŶŐ
dƌĞĞWƌŽƚŽĐŽů;^dWͿ͕ƐŽƉŽƌƚĞĚĞĐĐĞƐƐŽŶƚƌŽů>ŝƐƚ;>Ϳ͕
YƵĂůŝƚǇŽĨ^ĞƌǀŝĐĞ;YŽ^Ϳ͕>ŝŶŬ&ƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
/ŶƚĞƌůĞĂǀŝŶŐ;>&/Ϳ͕ƐŽƉŽƌƚĞZ/h^͕^ĞƌǀŝĚŽƌ,W͕E^
ƉƌŽǆǇ͕ƌĞůĠ,W͕ĐůŝĞŶƚ,W͕sŝƌƚƵĂůZŽƵƚŝŶŐĂŶĚ
&ŽƌǁĂĚŝŶŐ;sZ&Ϳ͕ůĂƐƐŽĨ^ĞƌǀŝĐĞ;Ž^Ϳ

Borner de connexió de 2,5 mm2:
•
Bornes abans de proteccions
•
Bornes d’alimentació a 24vdc i 220 vac
•
Bornes d’ entrades
•
Bornes de sortides

Bornes

ZŽƵƚĞƌͲĐŽŶŵƵƚĂĚŽƌĚĞϴƉŽƌƚƐ;ŝŶƚĞŐƌĂƚͿ
^ŽďƌĞŵĞƐĂ
ĂďůĞĂĚŽ
ƚŚĞƌŶĞƚ͕&ĂƐƚƚŚĞƌŶĞƚ͕'ŝŐĂďŝƚƚŚĞƌŶĞƚ
ŽŶŶĞǆŝſͬĐĂŶƚŝƚĂƚĚΖƵƐƵĂƌŝƐ͗ϱϬ
>ϮdW͕/W^ĞĐ
K^W&͕Z/WͲϭ͕Z/WͲϮ͕'W͕/'ZW͕,^ZW͕sZZW͕E,ZW͕'Z͕
tW͕ŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů&ŽƌǁĂƌĚŝŶŐĞƚĞĐƚŝŽŶ;&Ϳ
ƚĞůŶĞƚ͕^EDWϯ͕,ddW͕^^,͕>/
Z/h^͕d^н


ƵŵƉůŝŵĞŶƚĚĞŶŽƌŵĞƐ

DĞŵžƌŝĂZD
DĞŵžƌŝĂ&ůĂƐŚ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌƐĚΖĞƐƚĂƚ
ǆƉĂŶƐŝſͬŽŶĞĐƚŝǀŝƚĂƚ

WĂƌĂŵĞƚƌĞƐĚΖĞŶƚŽƌŶ

/ϴϬϮ͘ϭ͕/ϴϬϮ͘ϭY͕/ϴϬϮ͘ϭǆ͕/ϴϬϭϮ͘ĂŚ͕/
ϴϬϮ͘ϭĂŐ͕s/Ͳ//͕EϱϱϬϮϰ͕^ϮϮ͘ϮEŽϲϬϵϱϬ͕EϱϱϬϮϮ
ůĂƐƐ͕^ͬE^ϲϬϵϱϬͲϭ͕^ͲϬϯ͕EϲϬϱϱϱͲϮ͕h>ϲϬϵϱϬͲϭ
ϱϭϮDͬϭ';ŵĄǆͿ
ϮϱϲD
ƐƚĂƚƉŽƌƚ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ
>E͗ϴǆϭϬĂƐĞͲdͬϭϬϬĂƐĞͲdyͬϭϬϬϬĂƐĞͲdͲZ:Ͳϰϱ
tE͗ϭǆ^&W;ŵŝŶŝͲ'/Ϳ
tE͗ϮǆϭϬĂƐĞͲdͬϭϬϬĂƐĞͲdyͲZ:Ͳϰϱ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͗ϭǆĂƵǆŝůŝĂƌͲZ:Ͳϰϱ
h^Ϯ͘Ϭ͗ϭǆϰW/Eh^dŝƉŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͗ϭǆĐŽŶƐŽůĂͲZ:Ͳϰϱ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͗ϬǑ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĄǆĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͗ϰϬǑ
ŵďŝƚĚΖŚƵŵŝƚĂƚĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͗ϭϬͲϴϱй;ƐĞŶƐĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſͿ
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ϱ͘ϯ ZdZ1d/Yh^yZyt/&/

ůŝĞŶƚƐ

La xarxa WIFI haurà de contemplar les següents característiques:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La solució ha de permetre radiar els diferents SSID en banda de 2,4 i 5 Ghz.
La solució contempla la solució claus en mà, incorporant tots els elements
necessaris per a la seva posta en marxa.
La selecció de canals de transport del backhaul ha de ser òptima en cada moment,
fent servir element central o utilitzant tècniques estàndard d’encaminament.
La solució ha de contemplar una solució de reporting d’us dels ap’s exportable a
text pla.
El sistema haurà d’incloure funcionalitats d’autodiscovering.

ƋƵŝƉƐĚ͛ĂĐĐĠƐ͘
•
•

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ

•
•

'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƐ
•
•

•
•
•
•
•

•

El sistema complirà amb tots els requeriments de seguretat habituals, i fixats per
l’IMI.
L’alimentació elèctrica es proporcionarà en corrent alterna o continua i, per tant, el
sistema anirà connectat amb corrent alterna (220V AC a 50Hz) o contínua (24V
DC). El sistema haurà d’incloure elements compensadors davant variacions de
freqüència, de tensió i/o d’arrissat.
Es valoraran les propostes d’alimentació dels equips basades amb energies
alternatives.
Serveis d’instal·lació i posta en marxa de la solució.
Serveis de suport i manteniment durant 2 anys posteriors a la implantació.
Capacitat de treballar en el rang de temperatures de -20C a +65C.
Tot el material estarà preparat per treballar en condicions d’intempèrie (protecció
mínima IP-54).

•

•

El sistema ha de disposar d’una bateria per donar suport d’alimentació enfront
micro talls.
L’equip d’accés ha de radiar en les bandes a/b/g/n i ha de suportar la tecnologia
MIMO.
L’equip d’accés ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh.
L’enllaç d’uplink ha de ser de com a mínim de 1000Mbps, i prioritzant la connexió
amb fibra òptica.
El sistema s’haurà de poder reiniciar remotament.

Com exemple d’equips actualment funcionant a infraestructura de l’IMI serien: Punt
d’acces Acces Point Cisco AP-1550 i de equip client Nanostation Loco.






ϱ͘ϰ Yh/W^Z/KE>>t/Dy

KƉĞƌĂƚŝǀĂĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ
•

El dispositiu ha de tenir una bateria addicional per al donar suport a microtalls.
El dispositiu ha de radiar en les bandes a/b/g/n.
El dispositiu ha de suportar la funció de treballar en mode Mesh.
L’enllaç de uplink ha de ser amb els punts d’accés més propers.

Els diferents sistemes hauran de ser instal•lats en els emplaçaments més
adequats per a l’obtenció de la cobertura desitjada, on ja s’hagi previst servei
d’alimentació elèctrica.
Cada un dels elements de la xarxa sense fils inclourà tots els elements de
subjecció necessaris per a la correcta instal·lació dels mateixos, incloent com a
mínim dues brides de subjecció metàl·liques amb tractament anticorrosiu per
dispositiu. El sistema ha de suportar vents de fins a 160 Km/h.
Es valoraran les millores d’entorn (ventilació, protecció, mimetització, ...) que es
proposin per la instal•lació dels diferents dispositius.

Z/K
&ƌĞƋƺĞŶĐŝĂ

dŝƉƵƐĚĞƌĂĚŝŽ
DŽĚƵůĂĐŝſ

ŵƉůĞĚĞďĂŶĚĂĚĞĐĂŶĂů
ZĞƐŽůƵĐŝſĐĞŶƚƌĂůĚĞĨƌĞƋƺĞŶĐŝĂ
KƵƚƉƵƚWŽǁĞƌ;ĂƉŽƌƚĚΖĂŶƚĞŶĂͿ
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Ϯ͘ϰϬϬͲϭ͘ϰϴϯϱ',ǌ
ϱ͘ϭϱͲϱ͘ϯϱ',ǌ
ϱ͘ϰϳͲϱ͘ϳϮϱ',ǌ
ϱ͘ϳϮϱͲϱ͘ϴϳϱ',ǌ
K&D
d
W^<
YW^<
ϭϲYD
ϲϰYD
ϭϬͬϮϬͬϰϵ
ϱDŚ,ǌ
WĞƌƐŽďƌĞϮϭĚŵƐŽƚĂƌĞŐƵůĂĚŽƌ
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^ĞŶƐŝďŝůŝƚĂƚƚŝƉŝĐĂ;ĚŵĂůƉŽƌƚĚĞůΖĂŶƚĞŶĂͿ
DŽĚƵůĂĐŝſ
EŝǀĞů;ϮϬD,ǌͿ

ZdZ1^d/Yh^Z͕hĞ/hϭͬdϭ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌƐ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Ͳϴϵ Ͳϴϴ Ͳϴϲ Ͳϴϰ Ͳϴϭ Ͳϳϳ Ͳϳϯ Ͳϳϭ

KDhE//KE^^
ƵŵƉůŝŵĞŶƚĂŵďŶŽƌŵĞƐ
s>E^ƵƉƉŽƌƚ
YŽƐ

ŵďĂŶƚĞŶĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
WŽƌƚƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐϭͬdϭ/h

ŵďĂŶƚĞŶĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚ

hŶŝƚĂƚĚΖŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͗ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ͕ĞŶůůĂĕŝƚŚĞƌŶĞƚ
hŶŝƚĂƚĚΖĞǆƚĞƌŝŽƌƐ͗ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐĚΖĞƐƚĂƚ͕ƚŚĞƌŶĞƚŝĞŶůůĂĕ
ŝŶĂůĂŵďƌŝĐ͕
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐ^EZϭϬ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞďĂƌƌĂ
/hϭͬdϭ͗ƉĂŶĞůůĚĂǀĂŶƚĞƌ͕ĞƐƚĂƚ;ƐĞƌǀĞŝǆĐŽŵƉĂŶĞůů
ĚĂǀĂŶƚĞƌƉĞƌƐƵŵŝŶƐŝƚƌĂƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚΖŽƉĞƌĂĐŝſĚĞƚŽƚĂůĂ
ƵŶŝƚĂƚͿ͕ƉĂŶĞůůƚƌĂƐĞƌ͗ĐŽŶŶĞǆŝſůŽĐĂů͕>EŝtEͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞ
ůΖĞŶůůĂĕ͕ϭͬdϭ;^ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰͿ͕ƐĞŶǇĂůƉƌĞƐĞŶƚͬĂĐƚŝǀŝƚĂƚ

/ϴϬϮ͘ϯ^Dͬ
ĂƐĂƚĞŶϴϬϮ͘ϭƋ
tŝƌĞůĞƐƐůŝŶŬƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ;t>WͿ
ϴϬϮ͘ϭƉ
ZW/WdK^ͬ^W
&ĂƐƚWĂĐŬĞƚWƌŽĐĞƐƐŝŶŐ

ZĂĚŝŽ

ƚƌĞƐϭϬͬϭϬϬĂƐĞd
ƵŵƉůĞŝǆ/ϴϬϮ͘ϯ>E͕tEǇŶŽƌŵĞƐůŽĐĂůƐ
ƵĂƚƌĞdϭͬϭ͗Z:Ͳϰϱ͘ƵŵƉůĞŝǆĂŵď
E^/dϭ͘ϰϬϯ͕/dhͲd'͘ϳϬϯ͕dΘddZͲϲϮϰϭϭ

D
^ĞŐƵƌĞƚĂƚ
WƌŽƚĞĐĐŝſĂŶƚŝůůĂŵƉƐ
ŵŵĂŐĂƚǌĂŵĞŶƚ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ

EKZD^/Z'>DEd^

WƌŽƚŽĐŽůĚΖĂƐŽĐŝĂĐŝſͲ^^/
tWϭϮϴ͕^ϭϮϴ͕&/ϭϵϳ
EŝǀĞůůĚĞĨŝůƚƌĂƚ/WƉĞƌĚŝƌĞĐĐŝŽŶƐĚΖƵƐƵĂƌŝƐŽƉƌŽƚŽĐŽůƐ
ŝƌĞĐĐŝſĚΖĂĐĐĞƐŝĨŝůƚƌĂƚĚĞĚŝƌĞĐĐŝſ/WƉĞƌŐĞƐƚŝſ

ŵďŝĞŶƚĂů

&ƉĂƌƚϭϱ͘Ϯϰϳ͕&Wϭϱ͘ϰϬϳ͕d^/͗EϯϬϮϱϬϮ͕
EϯϬϭϴϵϯ;ϭ͘ϯ͘ϭͿ͕EϯϬϬϰϬϬͲϭͬϮ͕EϯϬϬϯϮϴ
&ƉĂƌƚϭϱůĂƐƐĞ͕d^/͗EϯϬϭϰϴϵͲϭ
h>ϲϬϵϱϬͲϭ͕EϲϬϵϱϬͲϭ
EϲϭϬϬϬͲϰͲϱ͕ůĂƐƐĞϯ;ϮŬsͿ
d^ϯϬϬϬϭϵͲϮͲϭůĂƐƐĞϭ͘Ϯ
d^ϯϬϬϬϭϵͲϮͲϮůĂƐƐĞϮ͘ϯƚ
KƉĞƌĂĐŝſ͗d^ϯϬϬϬϭϵƉĂƌƚϮͲϯůĂƐƐĞϯ͘Ϯ
ƉĞƌůĂƵŶŝƚĂƚĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐŝĞů/hϭͬdϭ͕d^ϯϬϬ
ϬϭϵƉĂƌƚϮͲϰůĂƐƐĞϰ͘ϭƉĞƌůĂƵŶŝƚĂƚĚΖĞǆƚĞƌŝŽƌ



KE&/'hZ/M/'^d/M
KƉĐŝŽŶƐĚĞŐĞƐƚŝſ
ĐĐĞƐĂŐĞƐƚŝſƌĞŵŽƚĂ
ƐŝŐŶĂĐŝſĚĞƉĂƌĂŵĞƚƌĞƐ/W
WƌŽƚĞĐĐŝſĚΖĂĐĐĞĞƐƉĞƌŐĞƐƚŝſ

ĐƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞƐŽĨƚǁĂƌĞ
ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞĐĂƌƌĞŐĂŝĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂ
ŐĞŶƚƐ^EDW

DŽŶŝƚŽƌĞŽǀŝĂdĞůŶĞƚ͕^EDWŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſ
ĐĂƌƌĞŐĂͬĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂ
Ğ>EĂŵďĐĂďůĞ͕ĞŶůůĂĕŝŶĂůĂŵďƌŝĐ
ŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞŽĂƵƚŽŵăƚŝĐ;ůŝĞŶƚ,WͿ
ŽŶƚƌĂƐĞŶǇĂĚĞŶŝǀĞůůƐŵƵůƚŝƉůĞƐ
ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞĚŝƌĞĐĐŝſƌĞŵŽƚĂ
;ƷŶŝĐĂŵĞŶƚƚŚĞƌŶĞƚ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚŝŶĂůĂŵďƌŝĐ
ŽĚĞůƐĚŽƐĐŽƐƚĂƚƐͿ
ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞĚŝƌĞĐĐŝŽŶƐ/WĚΖĞƐƚĂĐŝŽŶƐ
ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĚĞƐ
sşĂd&dWŝ&dW
sşĂd&dWŝ&dW
ůŝĞŶƚ^EDWǀϭ͕D///͕D/ƉŽŶƚ͕D/ƉƌŝǀĂƚ͘
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ϱ͘ϱ ZKhdZϯ'
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐ/WĞ/W

&ƵŶĐŝŽŶƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
WƌŽƚŽĐŽůĚΖŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚΖĞŶƌŽƵƚĂŵĞŶƚǀĞƌƐŝŽŶƐϭŝϮ;Z/WǀϭŝZ/WǀϮͿ
ŶĐĂƉƐƵůĂĐŝſĚΖĞŶƌŽƵƚĂŵĞŶƚŐĞŶĠƌŝĐ;'ZͿŝŵƵůƚŝƉƵŶƚ;ŵ'ZͿ

ĂŶǀŝĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ

ƐƚĄŶĚĂƌϴϬϮ͘ϭĚ^ƉĂŶŶŝŶŐdƌĞĞWƌŽƚŽĐŽů
ĂƉĂϮdƵŶŶĞůŝŶŐWƌŽƚŽĐŽů;>ϮdWͿ
>ĂǇĞƌϮdƵŶŶĞůŝŶŐWƌŽƚŽĐŽůsĞƌƐŝŽŶ;>ϮdWǀϯͿ
EĞƚǁŽƌŬĚĚƌĞƐƐdƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ
^ĞƌǀŝĚŽƌĚĞWƌŽƚŽĐŽůĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂĚĞŚŽƐƚ;,WͿ͕ƌĞůĠŝ
ĐůŝĞŶƚ
^ŝƐƚĞŵĂĚĞEŽŵƐĚĞĚŽŵŝŶŝ;E^Ϳ
WƌŽǆǇE^
E^^ƉŽŽĨŝŶŐ
>ůŝƐƚĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚΖĂĐĐĞƐ;>Ϳ
/WǀϰĞ/WǀϲDƵůƚŝĐĂƐƚ
ZƵƚĂŵĠƐĐŽƌƚĂƉƌŝŵĞƌKďĞƌƚ;K^W&Ϳ
ŽƌĚĞƌ'ĂƚĞǁĂǇWƌŽƚŽĐŽů;'WͿ
WĞƌĨŽŵĂŶĐĞZŽƵƚŝŶŐ;WĚZͿ
/ŶƚĞƌŝŽƌ'ĂƚĞǁĂǇZŽƵƚŝŶŐWƌŽƚŽĐŽůŵŝůůŽƌĂƚ;/'ZWͿ
ĞƐǀŝĂŵĞŶƚƌƵƚĂǀŝƌƚƵĂů;sZ&Ϳ>ŝƚĞ
EĞǆƚ,ŽƉZĞƐŽůƵƚŝŽŶWƌŽƚŽĐŽů;E,ZWͿ
ĞƚĞĐĐŝſĚĞZĞĞŶǀŝĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů;&Ϳ
WƌŽƚŽĐŽůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞĐĂĐŚĠtĞď;tWͿ
ƵƚŽDĞĚŝŽƐĞǀŝĐĞ/ŶͬƌŽƐƐDĞĚŝĂĞǀŝĐĞKǀĞƌ;D/ͲDyͿ
ϴs>EƐϴϬϮ͘ϭY
&ŝůƚƌĂƚĚĞD
^ǁŝƚĐŚĞĚWŽƌƚŶĂůǇǌĞƌ;^WEͿ
ŽŶƚƌŽůĚĞƚĞŵƉĞƐƚĞƐ
WŽƌƚƐŝŶƚĞůͼůŝŐĞŶƚƐ
ŝƌĞĐĐŝſD^ĞĐƵƌĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ'ƌŽƵƉDĂŶĂŐĞŵĞŶƚWƌŽƚŽĐŽůsĞƌƐŝſŶ;/'DWǀϯͿƐŶŽŽƉŝŶŐ
ϴϬϮ͘ϭǆ
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^ĞĐƵƌĞ^ŽĐŬĞƚƐ>ĂǇĞƌ;^^>ͿsWEƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐƌĞŵŽƚ
^ĂĐĐĞůĞƌĂƚƉĞƌŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ϯ^͕^ϭϮϴ͕^ϭϵϮŝ^Ϯϱϲ
ƐƵƉŽƌƚĚĞĐůĂƵƉƵďůŝĐĂͲŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;W</Ϳ
ϮϬƚƵŶĞůƐ/ƉƐĞĐ
sWEĐůŝĞŶƚŝƐĞƌǀŝĚŽƌ
dƌĂŶƐƉĂƌğŶĐŝĂEd
ǇŶĂŵŝĐDƵůƚŝƉŽŝŶƚsWE;DsWEͿ
dƵŶĞůͲŵĞŶǇƐŐƌƵƉĐŝĨƌĂĚĂdƌĂŶƐƉŽƌƚĞsWE
/WƐĞĐƐƚĂƚĞĨƵůĨĂŝůŽǀĞƌ
/WƐĞĐsZ&ͲĂǁĂƌĞ
/WƐĞĐĐŽŶ/Wǀϲ
>ĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉƚĂƚŝƵ
WƌŽƚŽĐŽůĚΖŝŶŝĐŝĂĐŝſĚĞ^ĞƐƐŝſ;^/WͿĚĞƉŽƌƚĂĚΖĞŶůůĂĕĚĞĐĂƉĂĚΖĂƉůŝĐĂĐŝſ
&ŝƌĞǁĂůů͗
&ŝƌĞǁĂůůƉŽůŝƚŐŝĐĂŽŶĂͲĂƐĞĚ
/ŶƐƉĞĐĐŝſĚĞůΖĞƐƚĂƚsZ&ͲĂǁĂƌĞĨŝƌĞǁĂůůĞŶƌƵƚĂŵĞŶƚ
ŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞнŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ^ƚĂƚĞĨƵů
/ŶƐƉĞĐĐŝſĚΖĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐĂǀĂŶĕĂĚĞƐŝĐŽŶƚƌŽů
^ĞĐƵƌĞ,ddW;,ddW^Ϳ͕&dWŝdĞůŶĞƚWƌŽǆǇĚΖĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŝſ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚĞƉŽƌƚƐĚŝŶăŵŝĐƐŝĞƐƚăƚŝĐƐ
&ŝƌĞǁĂůůƐƚĂƚƵƐĨĂŝůŽǀĞƌ
&ŝƌĞǁĂůůsZ&ͲĂǁĂƌĞ
&ŝůƚƌĂƚĚĞĐŽŶƚŝŶŐƵƚƐ͗
ŽŶƚŝŶŐƵƚďĂƐĂƚĞŶƐƵƐĐƌŝƉĐŝſĨŝůƚƌĂƚĂŵďdƌĞŶĚDŝĐƌŽ
ƐƵƉŽƌƚƉĞƌtĞďƐĞŶƐĞŝ^ŵĂƌƚ&ŝůƚĞƌ
^ŽĨƚǁĂƌĞůůŝƐƚĂƐďůĂŶƋƵĞƐ
ŽŶƚƌŽůĚΖĂŵĞŶĂĐĞƐŝŶƚĞŐƌĂƚ͗
^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſĚΖŝŶƚƌƵƐŝſ;/W^Ϳ
WůĂŶŽůĚĞĐŽŶƚƌŽůWŽůŝĐŝĂů
&ůĞǆŝďůĞWĂĐŬĞƚDĂƚĐŚŝŶŐ
WƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůĂĨƵŶĚĂĐŝſZĞĚ
^ĐĂŶƐĂĨĞ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚŽŶůŝŶĞŝƐŽůƵĐŝſĚĞĨŝůƚƌĂƚǁĞďƋƵĞŶŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆĐĂƉŚĂƌĚǁĂƌĞ
ĂĚŝĐĐŝŽŶĂůŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĐůŝĞŶƚ
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ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝƋƵĞƐYŽ^

ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĂƚĂŵďůĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ŽŶƐŽůĂŽƉŽƌƚĂƵǆŝůŝĂƌ
WŽƌƚŵŝŶŝͲƵƐď;Z^sͿ

>ĂƚĞŶĐŝĂĐŽůĂďĂũĂ;//Ϳ
&ĞƌŝĂĚĞĐŽůĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂ;t&YͿ
t&YďĂƐĂƚĞŶĐůĂƐƐĞƐ;t&YͿ
dƌĂĨĨŝĐůĂƐƐͲĂƐĞĚ^ŚĂƉŝŶŐ;dͿ
ŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞƚƌăĨŝĐďĂƐĂƚĞŶĐůĂƐƐĞƐ;dWͿ
WŽůŝƚŝĐĂͲĂƐĞĚZŽƵƚŝŶŐ;WZͿ
ůĂƐƐͲĂƐĞĚYŽ^D/
ůĂƐƐĞĚĞƐĞƌǀĞŝ;Ž^ͿĂƉƵŶƚĚĞĐŽĚŝĚĞƐĞƌǀĞŝĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƚƐĚΖĂƐƐŝŐŶĂĐŝſ
;^WͿ
tĞŝŐŚƚZĂŶĚŽŵĂƌůǇĞƚĞĐƚŝŽŶůĂƐƐͲĂƐĞĚ;tZͿ

/ŶƚĞƌĨĂĐĞtE

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋĞƐt>E

ZĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĚΖĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐďĂƐĂĚĞƐĞŶǆĂƌǆĂ;EZͿ
&ƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſ>ŝŶŬŝĞŶƚƌĞůůĂĕĂƚ;>&/Ϳ
WƌŽƚŽĐŽůĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ;Z^sWͿ
ZĞĂůͲdŝŵĞdƌĂŶƐƉŽƌƚWƌŽƚŽĐŽů;ZdWͿĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĚĞĐĂƉĕĂůĞƌĂ;ĐZdWͿ

ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚΖƵƐ

^ĞƌǀĞŝƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƚƐ;ŝĨĨ^ĞƌǀͿ
YŽ^ƉƌĞĐůĂƐƐŝĨǇŝƉƌĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
YŽ^ũĞƌĂƌƋƵŝĐĂ;,YŽ^Ϳ
dĞůŶĞƚ͕^EDWǀϯ͕^^,͕>/ŝůĂŐĞƐƚŝſĚĞ,ddW
Z/h^/d^н
'ĞƐƚŝſĨŽƌĂĚĞďĂŶĚĂĂŵďŵſĚĞŵĞǆƚĞƌŶŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƉŽƌƚĂƵǆŝůŝĂƌǀŝƌƚƵĂů

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚΖĂůƚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚ

sŝƌƚƵĂůZŽƵƚĞƌZĞĚƵŶĚĂŶĐǇWƌŽƚŽĐŽů;sZZWͿ;Z&ϮϯϯϴͿ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐDĞƚƌŽƚŚĞƌŶĞƚ

,Žƚ^ƚĂŶďǇZŽƵƚĞƌWƌŽƚŽĐŽů;,^ZWͿ
DƵůƚŝŐƌŽƵƉ,^ZW;D,^ZWͿ
KƉĞƌĂĐŝŽŶƐƚŚĞƌŶĞƚ͕͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ;KDͿ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞ/Wǀϲ

/ŶƚĞƌĨĂĐĞƐ>E
>ΖƐ

Z:Ͳϰϱ
ƉŽƌƚƉĞƌƌĞĐŽůĕĂƌĞůĚŝĂŐŶžƐƚŝĐϯ'ƌĞŵŽƚŝĞŝŶĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĞŝŐ
;Yh>KDD/dŝ^ƉŝƌĞŶƚhDͿ
tEŝŶĂůĂŵďƌŝĐĂĂŵďϯ'͕ϯ͘ϱ'Ǉϯ͘ϳ'ǀĞůŽĐŝƚĂƚƐ
WŽƌƚƚŚĞƌŶĞƚϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬ'ŝŐĂďŝƚ
^ŵĂƌƚŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĞƌŝĞ;ƐǇŶĐͬĂƐǇŶĐͬďǇƐŝŶĐͿ
ϮǆϯĞŶƚƌĂĚĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐƐŽƌƚŝĚĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐ;D/DKͿĂŵďĚƵĞƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌğŶĐŝĞƐĞƐƉĞĐŝĂůƐ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĚĞƌĞůĂĐŝſŵăǆŝŵĂ;DZͿ
,ĞƌĞŶĐŝĂďĞĂŵĨŽƌŵŝŶŐ
ϮϬͲŝĞůƐĐĂŶĂůƐĚĞϰϬD,ǌ
ĂĚĞƐW,zǀĞůŽĐŝƚĂƚƐĨŝŶƐϯϬϬDďƉƐ
WĂƋƵĞƚĂŐƌĞŐĂĐŝſͲDWh;dǆͬZǆͿ͕ͲD^h;dǆͬZǆͿ
ϴϬϮ͘ϭϭ^ĞůĞĐĐŝſĚŝŶăŵŝĐĂĚĞĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ;&^Ϳ
ƵĂƚƌĞƉŽƌƚƐϭϬͬϭϬϬ&ĂƐƚƚŚĞƌŶĞƚ
KŬ^ǇƐƚĞŵ;sĞƌĚͬĂŵďƌĞͿ
ĐƚŝǀŝƚĂƚ;ĂŵďƌĞͿ
ttE;ǀĞƌĚͬĂŵďƌĞͿ
ƐƚĂƚĚĞ^/D;ǀĞƌĚͬĂŵďƌĞͿ
Z^^/;ǀĞƌĚͿ
^ĞƌǀĞŝϯ';ǀĞƌĚͬĂŵďƌĞͿ
'W^;ǀĞƌĚͬĂŵďƌĞͿ
sĞůŽĐŝƚĂƚŝĞŶůůĂĕƉĞƌĂůƉŽƌƚtEƚŚĞƌŶĞƚ'ŝŐĂďŝƚ;ǀĞƌĚͿ
sĞůŽĐŝƚĂƚŝĞŶůůĂĕƉĞƌƚŽƚƐĞůƐƉŽƌƚƐ>E&ĂƐƚƚŚĞƌŶĞƚ;ǀĞƌĚͿ

/ŶƚĞƌĨĂĐĞtEƐĞĚĞ

ƚŚĞƌŶĞƚůŽĐĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶƚĞƌĨĂĐĞ;>D/Ϳ
^>/WƉĂƌĂƚŚĞƌŶĞƚ
ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂŵĞŶƚ/Wǀϲ
ZĞƐŽůƵĐŝſĚĞŶŽŵƐ/Wǀϲ
ƐƚĂĚŝƐƚŝƋƵĞƐ/Wǀϲ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽŶƚƌŽůDĞƐƐĂŐĞWƌŽƚŽĐŽůsĞƌƐŝŽŶϲ;/DWǀϲͿ

ŽŵƉƚĂďŝůŝƚĂƚĂŵďƉƌŽƚŽĐŽůƐĞƌŝĞ

^ƵƉŽƌƚƉĞƌĂƐůŵŽĚĞƐƐŝŶĐƌŽŶĞƐŝĂƐŝŶĐƌŽŶĞƐ
sĞůŽĐŝƚĂƚŵăǆŝŵĂƐŝŶĐƌŽŶŽĚĞϴDďƉƐ
sĞůŽĐŝƚĂƚŵăǆŝŵĂĂƐŝŶĐƌŽŶĂĚĞϭϭϱ͕Ϯ<ďƉƐ
^ƵƉŽƌƚƉĞƌĂƐůŵŽĚĞƐŝƐǇŶĐ
^ƵƉŽƌƚƉĞƌůĂƐŝŶĐƌŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞƌĞůůŽƚŐĞĚĞůĂƌĞĚ
/ͲϮϯϮ͕/Ͳϰϰϵ͕/ͲϱϯϬ͕/ϱϯϬ͕s͘Ϯϱŝy͘Ϯϭ

/Wǀϲ,W





ϱ͘ϲ W>KEEdZKZWZ/E/W>WZ
A continuació es detallen les característiques del PLC principal.
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Especificacions
Processador

Equipo Industrial, tod integrat en cada unitat de terminal remota
(RTU)
32-bit PowerPC 266 Mhz-505 MIPS- LINUX core

Redundància

Fuente de alimentació, comunicacions, processador (32-bit)

Rellotge

Rellotge en temps real con bateria de Seguretat – sincronització GPS
(opcional)

Memòria

Flash

16 MB

SDRAM

16 MB

SRAM

1 MB

Targeta
SD/MMC

Més de 2 GB

Targetes
comunicació

de

8AIVC

entrades poden ser configurades con Pt100 o Pt1000 (2
cables)

MS6RTD

6 entrades de temperatura (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) 2
y 3 cables, aïllada 1/1

MS4AOVC

4 sortides analògiques, 12-bit, 4/20 mA, -10 V/+10 V, activo,
aïllada 1/1

MSCOMBO1

8 DI (aïllada 8/8) + 4 DO (aïllada 4/4) + 3 AI (no aïllada)

MSPSTN

PSTN 56K mòdem + 1 RS-232/485

MS-GSM

GSM/GPRS mòdem + 1 RS-232/485
Puerto complementari Ethernet 10/100Base-T

Backplane rack

Backplane passiu. Disponible para 1, 5, 10, 15 y 20 slots.

MSETHER-1

Comunicació

Ethernet (10/100Base-T), PSTN, GSM/GPRS (suport de lectura y
escriptura), sèrie (RS-232/RS-485), satèl·lit, radio, ISDN, xDSL.

MSETHER-1

4 ports Ethernet 10/100Base-T con interruptores integrats

Targetes E/S

MS-16DI

16 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 8/8

MSSERIAL

Ports 2 RS-232/RS-485

MS-8DI240VAC

8 entrades digitals, 195-265 V ac 47/63 Hz, aïllada 1/1 – IEC
61131 Tipo 1 aprovada

MS-GPS

GPS mòdul de temps i posició

MS-8DI120V

8 entrades digitals, 90-132 V ac 47/63 Hz o 90-132 V dc,
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada

MS-IOSIMUL

Simulació + Test: 8 DI (interruptores), 8 DO (LEDs), 4 AI
(potenciòmetres), 4 AO (LEDs)

MS-8DI48V

8 entrades digitals, 20-60 V ac 47/63 Hz o 20-60 V dc,
aïllada 1/1 – IEC 61131 Tipus 1 aprovada

Llenguatges
programació

MS-48DI

48 entrades digitals, 24/48 V dc, aïllada 24/24 – no LED

Gestió de alarmes

Gestió de alarmes intel·ligent amb calendari integrador

MS16DO

16 sortides digitals, 24/48 V 350 MA protecció por col·lector
obert, aïllada 8/8

Datalogging

Sistema logging intel·ligent: con taules de exemples (instantànies, min,
máx., media) cronologies digitals y analògiques, SoE

MS16DIO

16 entrades + sortides digitals, 24 V 350 MA protecció por
col·lector obert, aïllada 8/8

Resolució
datalogging

MSRELAY

8 sortides digitals a relé, 230 V ac 3ª, aïllada 1/1

CompatibilitatSCA
DA

Wonderware System Platform, InTouch, iFix, WIZCON, CITECT,
Labview

MS4AI420

4 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1

Carga remota

Fins el nivell de firmware

Funcionalitats IT

HTTP, FTP, SMTP (email), SNMP, IP forwarding, DynDNS, NTP

MS8AI420

8 entrades analògiques 4/20 mA, 14-bit, aïllada 1/1

Suport
protocols

Suporta mes de 40 drivers, incloent Modbus (propietari/esclau, RTU,
TCP, ASCII), DNP 3.0, IEC 60870-5

MS-

8 entrades analògiques de voltatge: -10/+10 V, -20 mA/+20
mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 14-bit, aïllada 8/8- 2 de las 8
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Targetesespecials

de

de

de

Ladderlogic (IEC 61131-3), Basic, Function Blocks

CPU32 (mòdul de 32-bit): 1 ms

Llibreria de mes de 40 drivers disponibles
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Protecció

4 nivells de autoritat, SSL, encriptació

PCB

6, 8, y 10 capes PCB

Font
alimentació

de

ϱ͘ϳ Z/KD^dZWZ

ac: de 85 a 265 V ac (47 a 440 Hz) – dc: de 90 a 375 V dc

Característiques

dc: de + 8 a 30 V dc y de -60 a -24 V dc

Descripció

CANAL DE DADES
Totes les fonts d’alimentació suporten carga intel·ligent de bateries.
Temperatura

Mode d’operació

Simplex i half-duplex

Emmagatzemament: -40º a +80ºC

Interfaz

RS-485, RS-232, Ethernet,

Trabajo: -10º a +50ºC y -40º a +75ºC (versions MSR)

Velocitat

19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option

Protocol

Modbus RTU, Modbus TCP

Latencia

< 20 ms

Timeout

Configurable

Humitat

5-95% sensecondensació

Material

Caja de aluminio anoditzada contra corrosió e interferències

Certificacions

CE, UL/CSA

CANAL RADIO

EMC

EN61326-1, EN61000-4-2,3,4,6

Velocitat

19.200 bps

Emissions EMI

EN55022, EN61326-1

Freqüències

433 i 868 MHz

Canalització

16 canals configurables 12,5 KHz

MTBF

>400,000 hores, test disponibles a petició

Modulació

GFSK

TRANSMISSOR
Potència

0,1 a 0,5 watts

Estabilitat

+/- 0,1 dB

Connector antena

N hembra

Impedància

50 Ohms

RECEPTOR
Sensibilitat



Atenuació
adjacent



canal

-

110 dBm a 9.600 bps

-

60 dBm a 12,5 KHz

ALIMENTACIÓ
Principal

12 Vdc

Consum en tx

400 mA

Consum en rx

115 mA

Protecció

Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable.

ALTRES
CARACTERÍSTIQUES
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Dimensions aprox

75 x 125 x 125 mm

Pes aprox

250 gr

Temperatura

-30ºC a 60ºC

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

30/162

Característiques

Descripció

Característiques

Humitat

95% a 40ºC sense condensació

ALIMENTACIÓ

Normativa radio

RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3

Principal

12 Vdc

Normativa EMC

ETS EN 301 489-3

Consum en tx

400 mA

Seguretat electrica

UNE EN 60950

Consum en rx

115 mA

Protecció

Contra polarització inversa. Fusible intern rearmable.

ALTRES
CARACTERÍSTIQUES

ϱ͘ϴ Z/K^hEZ/WZ
Característiques

Descripció

ENTRADES/SORTIDES
DO

8 senyals Digital Output

DI

8 Senyals Digital Input

Capacitat Màxima

Fins a 5 targetes de (DI/8DO). Total 40 DI/ 40 DO

CANAL DE DADES
Mode d’operació

Simplex i half-duplex

Interfaz

RS-485, RS-232, Ethernet,

Velocitat

19.200 bps NRZI, 38 Kbps in option

Protocol

Modbus RTU, Modbus TCP

Latencia

< 20 ms

Timeout

Configurable

Velocitat

19.200 bps

Freqüències

433 i 868 MHz

Canalització

16 canals configurables 12,5 KHz

Modulació

GFSK

TRANSMISSOR
Potència

0,1 a 0,5 watts

Estabilitat

+/- 0,1 dB

Connector antena

N hembra

Impedància

50 Ohms

RECEPTOR

Atenuació
adjacent

canal

-

110 dBm a 9.600 bps

-

60 dBm a 12,5 KHz
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Dimensions aprox

75 x 125 x 125 mm

Pes aprox

250 gr

Temperatura

-30ºC a 60ºC

Humitat

95% a 40ºC sense condensació

Normativa radio

RTTE1995/5/CE -ETS300-220-3

Normativa EMC

ETS EN 301 489-3

Seguretat electrica

UNE EN 60950

ϱ͘ϵ Z/KhdLEKDWZ/M

CANAL RADIO

Sensibilitat

Descripció
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Característiques

Descripció

Protecció IP

IP 68

Temperatura

-15ºC a 50 ºC

Pes aprox

500 g

Alimentació

Pila o bateria de liti

Autonomia

>1 any

Freqüència de treball

433 MHz o 868 MHz

Potència

1-25 mW

Sortides

De 1 a 4 SD 9 Vdc Latch

Entrades

1 entrada de polsos

Alimentació

9 vdc

Consum

Tx: 100 mA, Rx: 25 mA, Sleep mode: 15 uA

Abast

50 metres amb repetidor amb visió directe.
30 metres amb repetidor sense visió directe.

Dimensions aprox

125x150x100 mm
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ϱ͘ϭϬ Z/KZWd/KZhdLEKD

5.11.2

Característiques

Descripció

Protecció IP

IP 66

Característiques

Descripció

Temperatura

-15ºC a 50 ºC

Banda de treball

820 – 890 MHz

Pes aprox

500 g

Longitud d’ona

½ onda

Alimentació

Pila o bateria de liti + ALIMENTACIÓ SOLAR

Guany

2 dBi

Freqüència de treball

433 MHz o 868 MHz

Direccionabilitat

Omnidireccional

Potència

1-25 mW

NO

Alimentació

Solar

Necessitat de pla de
terra

Possibilitat de concatenar fins a 3 repetidors.
600 metres amb visibilitat directa entre repetidors.
300 metres sense visibilitat entre repetidors.

Polarització

Vertical

Abast

Impedància

50 Ohms

Potència màx

25 W

Connector

FME + SMA mascle

Característiques

Descripció

Dimensions aprox

150x100x125 mm

ϱ͘ϭϭ EdE^EϴϬϬD,
5.11.1

Antena per interior d’armari secundari

ϱ͘ϭϮ ^/

Antena omnidireccional per estació base

ENTRADA
Característiques

Descripció

Potència

650VA/360W

Banda de treball

824 – 894 MHz

Tensió Nominal

110/120 VAC o 220/230/240 VAC

Longitud d’ona

¾ onda

Marge de regulació

81-145 VAC / 162-290 VAC

Guany

de 0 a 8 dB segons necessitats

Freqüencia

60/50 Hz (autoregulable) (±5Hz)

Polarització

Vertical

SORTIDA

Sí

Marge de freqüències

60 Hz o 50 Hz ± 1 Hz

Omnidireccional

Temps
transferència

2-6 msTipic

Direccionabilitat
Impedància

50 Ohms

Ona de sortida

Connectors

Tipus N

BATERÍES

Resistència al vent

17 N a 150-180 Km/h

Tipus i nombre

12V/7Ah x 1

Autonomia per un
consum de 120 W

15 min

Temps de recàrrega

8 hores al 90% de la carga

Protecció
descàrrega

contra

de

Senoidal Simulada

INDICADORS
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Característiques

ϱ͘ϭϯ WEd>>,D/

Descripció

ENTRADA
Mode AC

El 1r LED verd encès y del 2o al 5o,
los LEDs verds encesos
gradualment indicant la capacitat de las
bateries

Característiques

Descripció

Processador

500 MHz

Mode Bateries

Groc intermitent

Pantalla

5,7” VGA. Color TFT.

Fallo

Llum vermella

Colors

262.144

Contrast

300:1

Memòria

256 MB SDRAM

Interfícies

CF Slot, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS-232, 2 x USB

PROTECCIÓ
Proteccions

Curtcircuit, Sobrecarrega y Final de autonomia

ALARMES
Mode Bateries

Cada 10 seg

Alimentació

24 vdc

Bateria baixa

Cada seg

Envolvent

Alumini IP 65 frontal

Sobrecàrrega

Cada 0,5 seg

Mides aproximades

225 x 175 x 75 mm

Canvi de bateries

Cada 2 seg

Pes aproximat

1,5 Kg

Errada

So continu

Temperatura

0-50ºC

Humitat

5-90%HR

Ventilació

Sense ventiladors

Sistema Operatiu

Windows CE 6.0

CARACTERÍSTIQUES
FÍSIQUES
Dimensions

275 x 100 x 140

Pes

4,4
Protocols
comunicació

CONDICIONS
AMBIENTALS
Humitat

0-90% RH @ 0-40%

Nivell de soroll

Menor de 40dB

de

Modbus com a mínim

ϱ͘ϭϰ d>d

GESTIÓ
Entrades i sortides

Si

Port USB

Si

Característiques

Descripció

Port RS-232

Si

Dimensions

9,7”

Connectivitat

•



5 GHz)
•
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3G

Capacitat

32 GB

Resolució

2.048 x 1.536 a 264 píxels per polsada (p/p)

Bateria

Liti de 42,5 vats/hora

S.O.

IOS 7 o Android 4
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ϱ͘ϭϳ ,Ƶď,ddW^ĞƌǀĞƌ

ϱ͘ϭϱ Z<
Característiques

Descripció

Descripció

Rack mural d’un sol cos.

Alçada

9U, 10U o 12U

Fons aprox

450 mm

Dimensions aprox

600x450xalçada mm

Porta frontal

Cristall

Laterals

Desmuntables

Tancament

Amb clau

Actualment en diversos parcs o jardins de la ciutat de Barcelona ens trobem amb
instal·lacions relativament noves d’elements de control de reg que utilitzen solucions
propietàries i controlen tots els sector del parc o jardí. En aquest cas, com no cal la
integració d’aquets elements amb una arquitectura tipus PLC es pot integrar aquesta
infraestructura directament amb el sistema de control de reg, per tal de poder realitzar
aquesta integració directa en necessari la instal·lació d’una passarel·la de comunicacions
entre la solució propietària i el protocol de comunicacions HTTP REST Server. A
continuació es descriu les característiques d’aquest element:

ϱ͘ϭϲ ,ƵďW>
Actualment en diversos parcs de la ciutat de Barcelona ens trobem amb alguns sectors de
reg amb instal·lacions relativament noves d’elements de control del reg que utilitzen
solucions propietàries. Per tal de poder aprofitar aquets elements es necessari la
instal·lació d’una passarel·la de comunicacions entre la solució propietària i el protocol
estàndard utilitzat en el interior dels parcs, en aquest cas modbus RTU, per tal de poder
integrar aquets elements dintre del control complert del parc. A continuació es descriu les
característiques d’aquest element:

Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant protocol MODBUS
RTU / RS485-2 fils i que es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions
ràdio de la banda ISM (sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m.
Les comunicacions de RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i
d’armaris actualment descrits en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. Les dimensions
de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x 350mm x 175mm (Amplada x
Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC (font externa). La potència mitja
de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció mínim per poder treballar a
l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips terminals de camp alimentats a
24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles de format estàndar 6LR, AAA i
AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i els equips terminals. Aquests
equips repetidors han de funcionar amb energia solar. L'equip concentrador ha de tenir
capacitat per gestionar equips terminals de camp amb funcions exclusives de
programador, comptador i interruptor (segons model).
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Equip concentrador connectable a plataforma horitzontal mitjançant HTTP SERVER i que
es comunica amb els equips de camp a través de comunicacions ràdio de la banda ISM
(sub-banda 868MHz) amb un abast mig amb visió directa de 600m. Les comunicacions de
RF, han de tenir capacitat per travessar tot tipus d’arquetes i d’armaris actualment descrits
en el Plec de Condicions de l’Ajuntament. L’equip Concentrador incorpora módem GPRS
amb targeta SIM. Les dimensions de l'equip Concentrador no poden superar els 225mm x
350mm x 175mm (Amplada x Alçada x Fondària). L'alimentació nominal és de 12VDC
(font externa). La potència mitja de l'equip no pot superar els 4.5W. El nivell de protecció
mínim per poder treballar a l'exterior ha de ser IP66. Ha de poder treballar amb equips
terminals de camp alimentats a 24VAC i equips terminals de camp alimentats amb piles
de format estàndar 6LR, AAA i AA. Permet l'ús d'equips repetidors entre el concentrador i
els equips terminals. Aquests equips repetidors han de funcionar amb energia solar.
L'equip concentrador ha de tenir capacitat per gestionar equips terminals de camp amb
funcions exclusives de programador, comptador i interruptor (segons model). L’equip
concentrador ha de tenir una entrada física per a connexió per cable de com a mínim un
sensor de pluja. Els equips terminals de camp han de ser accessibles a través d'una
consola de RF que permeti desenvolupar les tasques de manteniment habituals sobre el
terreny.
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ϲ͘ &/ZLWd/

Error de circularitat del revestiment
≤ 1%
Error
de
concentricitat ≤ 12 μm
recobriment/revestiment

ϲ͘ϭ DĂƚĞƌŝĂůƐŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ

Taula 1.

Prescripcions comuns a tots els materials

Paràmetres geomètrics de la fibra òptica G.652-D amb protecció primària.

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instal·lació compliran el següent:
•
•
•
•
•
•

Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents
Seran de bona qualitat
Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional
Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells
Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant,
sempre que no es contradiguin les d’aquest document
Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o
reparació, i el instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin
inicialment especificats

ϲ͘Ϯ ĂďůĞĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ
En el present capítol es presenta l’estructura del cable de fibra òptica i les seves
dimensions. S’especifiquen les propietats i paràmetres que hauran de satisfer tant el cable
com els materials i elements que formen el cable.
Nucli Fibra òptica
Totes les fibres òptiques utilitzades en el cable òptic seran del tipus sílici - sílici
monomode. El perfil de l’índex de refracció serà del tipus salt d’índex.
La variació necessària de l’índex de refracció s’obtindrà dopant el nucli de la fibra òptica
amb diòxid de germani (GeO2).
S’especifica el tipus de fibra que seguix la normativa G.652-D.
Fibra òptica monomode estàndard G.652-D
La fibra òptica haurà de complir la Recomanació G.652-D del ITU-T. En les taules 1, 2 i 3
es presenten els paràmetres a complir per les fibres òptiques:
Paràmetres geomètrics
Paràmetre
Diàmetre del revestiment
Diàmetre del recobriment primari
Error
de
concentricitat
nucli/revestiment

Valor nominal
125 μm
245 μm
≤ 0,6 μm
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Paràmetres mecànics
Paràmetre
Càrrega de trencament
(Allargament)

Paràmetres òptics
Paràmetre
Diàmetre del camp modal en
λ = 1310 nm
Dispersió màxima entre λ =
1285 nm i λ = 1330 nm
Dispersió màxima en λ =
1550 nm
Longitud d’ona de dispersió
nul·la
Pendents de dispersió nul·la
Longitud d’ona de tall
Abans del cablejat
Després del cablejat
Coeficient d’atenuació en λ =
1310 nm
Coeficient d’atenuació en λ =
1550 nm
Coeficient d’atenuació en λ =
1383 nm
PMD
Pèrdua de macroflexió (100
voltes amb un diàmetre de
60 mm a 1.625 nm)

Valor nominal
≥100 kpsi (0,7 GN/m²)
(1%)

Valor nominal
9,2 μm

Tolerància
± 0,5 μm

3,8 ps/(nm*km)
18,2 ps/(nm*km)
1.300 nm a 1.324 nm
≤0,093 ps/(nm²*km)
≤ 1.324 nm
≤1.260 nm
≤0,36 dB/km
≤0,23 dB/km
≤0,37 dB/km
≤ 0,1 ps/Sqrt(km)
≤ 0,1 dB
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I Colors de les fibres
Les fibres òptiques es recobriran amb una capa de pintura per identificar-les. Aquesta
pintura es dipositarà sobre el recobriment primari i el seu espessor no superarà els 6 μm.
Es disposarà, com a mínim, de 8 colors diferents i distingibles.

II Protecció secundaria
El tipus de protecció secundaria serà de tub folgat. Un conjunt de vuit fibres òptiques
s’allotjaran en un tub buit. El material del tub i el seu acabat han de complir els següents
criteris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevat mòdul de Young per petits allargaments.
Grau d’elasticitat suficientment alt per permetre radis de curvatura mínims de 3
cm.
Elevada resistència a l’abrasió.
Reduït coeficient de fricció.
Coeficient tèrmic de dilatació lineal lo mes pròxim possible al de la fibra òptica.
Homogeneïtat, lliure de porus, esquerdes, bonys i altres imperfeccions.
Uniformitat de les dimensions transversals en tota la llargada del tub.
Conservació de les propietats anteriors enfront a canvis tèrmics.

Per a una identificació fàcil i clara es disposarà de tubs de diferents colors que hauran de
ser opacs i intensos.

L’element central suportarà l’esforç de tracció sobre el cable durant les fases d’estesa i les
tensions mecàniques provocades per variacions tèrmiques. Igualment actuarà com suport
pel cablejat dels tubs portadors de les fibres òptiques i les varetes de farcit.
El material o materials que formen l’element central haurà de complir els següents criteris:
•
•
•
•
•

Ser dielèctrics.
Elevat mòdul de Young.
Baix coeficient de dilatació tèrmica.
Reduït pes per unitat de longitud.
Flexibilitat suficient que permetrà al cable adaptar-se a les curvatures de les
canalitzacions.

Com el cable especificat ha de ser dielèctric, s’utilitzen materials tipus F.R.P. (Fibra de
vidre amb Resines Poliester) o similars. L’element central es podrà utilitzar nu o recobert
amb polietilé segons la configuració del nucli del cable.

V Cablejat
Els tubs buits i les varetes de farcit es trenaran en torn de l’element central. El nucli del
cable està format per l’element central, els tubs trenats i la coberta, en el cas d’haver-hi,
que cobreix a tots els elements citats.
El tipus de trenat a fer servir serà el S-Z. Els tubs i varetes es disposen helicoidalment en
torn a l’eix del element central, canviant el sentit de gir cada 6 passos d’hèlix. En els punts
on es produeixen els canvis de sentit de gir els tubs i varetes hauran d’ésser paral·lels a
l’eix de l’element central.

Els tubs hauran d’estar farcits d’un compost hidròfug que envolti i protegeixi a les fibres.

VI Farcit del nucli
III Varetes de farcit
Quan la geometria i l’estructura del cable ho requereixi, s’utilitzaran varetes de farcit que
no seran buides. El diàmetre exterior d’aquestes varetes serà igual al diàmetre extern dels
tubs buits, seran fets d’un material que sigui compatible amb la resta dels materials i
hauran de complir les mateixes propietats mecàniques i tèrmiques que el tub buit. Totes
les varetes de farcit seran del mateix color entre si i diferent dels colors fets servits per als
tubs buits.

IV Element central
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El nucli del cable es farcirà amb cintes o fils hidrocarbonants de manera que ocupi tots els
espais lliures. En tots dos casos, s’assegurarà l’estanquitat longitudinal del cable de fibra
òptica i hauran de complir les següents propietats:
•
•
•
•
•
•

El cable ha de ser sec.
Compatible amb els demés materials del cable.
No tòxic.
Fàcilment processable.
Coeficient de dilatació relativament baix.
Insignificant efecte expansiu sobre les cobertures aplicades sobre el nucli del
cable.
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VII Cinta envolvent i lligadures
Dependent del procés de fabricació, el nucli del cable es recobrirà amb una o varies cintes
de plàstic. Aquesta coberta protegirà el nucli del cable en les fases posteriors de
fabricació i servirà com a barrera enfront l’aigua i la humitat. Aquestes cintes s’aplicaran
longitudinalment amb un solapament superior a 5 mm.
Sobre el nucli o cinta envolvent es disposaran una o dues capes de material no
higroscòpic de forma helicoidal en tot l’eix del nucli i en sentits de gir contraris.
Amb la finalitat de facilitar el pelat de la coberta interna i impedir que els tubs es danyin
per l’ús d’eines, es disposarà longitudinalment del nucli un fil guia que haurà d’ésser
capaç d’estripar la coberta.

La coberta interna estarà formada per polietilé negre (RAL 9005), de baixa densitat i alt
pes molecular, tipus I, classe C i categoria 5. També pot ser formada exclusivament per
fils d’aramida o afegir-se per sobre de la coberta interna. La coberta interna haurà de
complir les següents propietats:
•
•
•
•

Uniformitat de les dimensions transversals de la coberta de tot el cable.
Homogeneïtat de la coberta, no presentant porus ratllades ni cap defecte.
Superfície llisa, de tonalitat uniforme.
S’haurà d’ajustar perfectament a l’element de reforç.

Per el cas de cable aeri, es recomenable una protecció doble, és adir, per una
banda polietilé d’un gruix mínim de 1,0 mm i, a més a més, aramida d’una
secció mínima de 6.0 mm2.

VIII Estructura del nucli del cable
Es disposaran varis tubs al voltant del element central de la manera descrita en l’apartat
anterior. El número de tubs anirà en funció del dimensionat del cable. En cada un dels
tubs buits es situaran vuit fibres òptiques, cada una fàcilment identificable de les altres pel
color de les mateixes. L’ordre és en el sentit de les agulles del rellotge.

Coberta del cable
Sobre el nucli del cable s’aplicarà una sèrie de capes de diferents materials que hauran de
protegir al cable dels següents agents:
•
•
•
•
•

• Capa anti- rosegadors
Aquesta protecció consisteix en proporcionar al cable una protecció enfront de possibles
trets d’armes de foc. En concret, els cables han de dissenyar-se per a suportar dos tret a
una distància de 20 metres o superior.
En els casos de cables amb aquesta propietat, sobre la coberta interna o directament
sobre la cinta envolvent del nucli, es disposaran fils de fibra de vidre en forma helicoidal o
d’acer corrugat que serviran com elements de protecció anti-rosegadors. Els elements de
fibra de vidre hauran de cobrir un 100 % de la superfície de la coberta interna.
La fibra de vidre haurà de complir els següents paràmetres:

Esforços mecànics, com traccions i torsions.
Influencies tèrmiques.
Agents químics.
Acció del aigua i la humitat.
En alguns casos, protecció enfront de temperatures elevades.

•
•

Mòdul d’elasticitat: 50 kN/mm².
Tensió màxima de tir: ≥1.400 N/mm².

• Coberta externa
En els següents punts, es descriuen són totes les possibles cobertes que poden formar
part del cables de fibra òptica i, per tant, cada cable subministrat tindrà només les
cobertes necessàries d’acord amb la seu dimensionat i especificació.

La coberta externa estarà formada per polietilè, d’alta densitat i baix pes molecular, tipus
III, classe C i categoria 4.
Es valorarà que la coberta sigui d’un color poc habitual per una ràpida identificació del
cable, i amb l’anagrama de l’Ajuntament de Barcelona gravat.

• Coberta interna

Estructura i dimensions del cable de fibra òptica
Els cables tipificats per el promotor es presenten en les següents taules:
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•
•
•

cable antirosegadors de fils de vidre
especificat
per
esteses
canalitzades,
grapejada a façana, aèria entre edificacions i
per interiors d’edificacions, mitjançant estesa
manual, blowing com floating.
ESTRUCTURA

Les bobines de cables de fibra òptica s’han d’emmagatzemar en llocs adient que
compleixen:

NUCLI DEL CABLE
8
Diàmetre del element 2,5
central [mm]
mm±0,
1
Diàmetre final màxim[mm] 12
Pes aproximat màx[kg/km] 120

Marca de metratge de la punta interna.
Pes brut de la bobina de cable.
Pes net de la bobina.

144
2,5
mm±0,
1
12
120

•
•
•

Secs i protegits enfront pluges i tempestats.
Estructures que garanteixin que cap bobina recolza sobre el cable de fibra òptica
d’un altre.
Temperatura ambient dins dels límits de tolerància de les fibres.

II. Terminació de les bobines
PARAMETRES MECANICS i AMBIENTALS
Resistència a la tracció sense allargament
de les fibres [N]
Esclafament
Radi mínim de curvatura en servei (D =
diàmetre exterior del cable):
Temperatura d’emmagatzematge
Temperatura d’instal·lació
Temperatura d’operació

≥4.000 N

Els dos extrems del cable aniran firmament assegurats de mode que no es produeixin
moviment del cable durant les fases de transport, manipulació o estesa .

≥2.000 N/100mm
20xD

Les dos puntes del cable es segellaran mitjançant un tancament hermètic. La punta
interna s’enrotllarà en l’arromà corresponent de manera que resultin accessibles, al
menys, 5 metres de cable per a mesures.

-40 ºC a +70 ºC
-5 ºC a +50 ºC
-30 ºC a +70 ºC

Es col·locarà una dola de color vermell sobre el lloc on es trobi la punta interna i es
procurarà que la punta externa sigui col·locada junt a la interna.
L’última volta del cable en la bobina no ha de superar el diàmetre de l’arromà de manera
que la distància del cable a les doles no sigui mai inferior a 50 mm.

Instruccions d’expedició
Temps de vida útil

I. Bobines
S’utilitzaran bobines de fusta especials per cables de fibra òptica. El diàmetre del tambor
serà com a mínim de 30 vegades el diàmetre del cable.
Es disposarà als laterals de la bobina de forma clara i visible la següent informació:
•
•
•
•
•
•
•

Nom del fabricant.
La inscripció de "CABLE ÒPTIC".
El sentit de gir de la bobina.
Identificació de la bobina per part del fabricant.
Identificació de la bobina per part del comprador.
Tipus i composició del cable.
Longitud.
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S’exigirà al fabricant la realització, d’una forma justificada, de l’estimació de vida útil del
cable de fibra òptica. Per aquest requeriment es tindrà en compte les següents variables:
•
•
•
•
•

Humitat.
Corrosió.
Vida útil de la fibra òptica. Com a mínima aquesta ha de ser de 25 anys.
Tensions permanents a les que es sotmetrà el cable.
Tensió màxima de tir.
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ϲ͘ϯ ZĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂ;Z&KͿ
S’utilitzaran repartidors de dimensions estandarditzades per les normes ETSI, amb les
següents característiques:
•
•
•
•
•

Metàl·lics.
Accessibles per porta frontal.
Equipats amb elements de gestió de pig-tails i emmagatzematge d’empalmes.
Preparats per anar muntats a l’interior d’armari amb rack mètric o de 19” o mural.
Panell frontal preparat per allotjar 24 adaptadors SC en els que es
connexionenpig-tails i jumpers.

•
•
•
•
•
•

Longitud:
Tipus fibra:
Tipus connector:
Tipus polit:
Pèrdua mitjana d’inserció:
Pèrdua mitjana de retorn:

2 ó 10 m
monomode
SC o LC
PC
0,25 dB
30 dB

II. Multimode
Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.
Coberta de protecció de poliamida.

Tots els armaris i mòduls subministrats inclouran tots els elements necessaris per a la
seva correcta instal·lació i per assolir la capacitat d’empalmes indicada en cada cas.

•
•
•
•

Longitud:
Tipus fibra:
Tipus connector:
Pèrdua mitjana d’inserció:

2 ó 10 m
multimode 62,5/125 o 50/125
SC o LC
<0,2 dB

ϲ͘ϰ WŝŐͲƚĂŝůƐ
Aplicació: s’utilitzen per la terminació de cables de fibra òptica fusionant-los amb la fibra
del cable. L’altre extrem acaba amb un connector al patch panel o directament a l’equip.

Definició

Necessari amb connector SC i polit PC.

És la coberta de segellat ambiental per al sistema d’organització de les fibres que
proporciona les funcions d'empiulament de fibres i integració d’elements passius en la
xarxa de planta exterior.

Coberta de protecció de poliamida.
•
•
•
•
•
•

Longitud:
Tipus fibra:
Tipus connector:
Tipus polit:
Pèrdua mitjana d’inserció:
Pèrdua mitjana de retorn:

ϲ͘ϲ ĂŝǆĞƐĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚ

2m
monomode
SC
PC
0,25 dB
30 dB

Característiques tècniques
La configuració de les caixes d’empiulament serà d'un número variable d’organitzadors de
fibra, contenint cada organitzador, segons el tipus, 2 (SC) ó 8(SE) empiulaments. Aquest
organitzador protegeix la fibra empalmada, facilitant la seva instal·lació, identificació i el
manteniment posterior.
La caixa permet l'entrada de múltiples cables dins d'una única caixa, emparant-se per a
concentració i derivació de cables de connexió.

ϲ͘ϱ :ƵŵƉĞƌƐ

La caixa inclou:
I. Monomode
•

Disseny rectangular de baioneta, ferrula aïllada i inserció en “click”.

Segell base: Entrada i sortida de la mànega pel mateix costat o costats oposats,
amb vàries entrades de cables. El segellat de les mànegues pot ser mecànic o
termoretràctil.

Coberta de protecció de poliamida.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapa o cúpula amb sistema de pressurització. S’ha d’assegurar l’estanquitat de la
caixa.
Sistemes de disposició de fibres.
Mòdul d'organització de safates.
Safata d'allotjament de passius òptics.
Mòdul d'organització de passius òptics (pinta).
Safata d'allotjament de fibres. N’hi ha de dos tipus: SC (2 empiulaments per
safata) i SE (8 empiulaments per safata)
Borns per a subjectar els elements de tracció dels cables i la posada a terra.
Sistema de divisió dels tubs de fibres.
Sistema de transport de fibres.
Altres materials, ancoratges i subjeccions que el fabricant subministri per a la
correcta instal·lació.

La caixa consistirà en un mòdul compacte dotat de ports exteriors preconnectoritzats
formats per adaptadors híbrids preparats per a la connexió d’escomeses de cables
monofibra i del cable de fibra. Igualment s’hi incorporen els cables elèctrics per a
l’alimentació dels equips.
Aquests cables es connectaran a la caixa a través d’un maniguet segellat o premsaestopa
i es finalitzaran les fibres en els connectors híbrids amb que s’equiparà cadascun dels
ports de connexió.
La caixa contindrà també un portafusibles amb un fusible de 4A que permetrà la
desconnexió dels equips que hi estiguin connectats.
Les dimensions màximes seran de 350 x 500 x 350 mm i el pes mínim en funció dels
dispositius que inclogui.

Capacitat de la caixa: caixa orientada a gran volum d’empiulaments de pas. Capacitat fins
a 432 fusions. A més a més, s’ha de complir que puguin accedir 6 cables de diàmetre
25mm.
A la següent taula s’indiquen les principals característiques:
Entrada cables
Nº
Diàmetre
mig
boques
mínim* (mm)
mínimes
6
25

Capacitat fusions
Dimensions
exteriors màximes màxima
**(mm)
730x320x320

La utilització de la caixa terminal ha estat pensada per a ubicacions de planta externa
(penjada a bàculs) pel que tant els seus components com a la seva construcció i
instal·lació han d'estar preparades per a suportar les condicions d’intempèrie amb
exposicions als diferents agents atmosfèrics i assegurar les condicions d’estanqueïtat
necessàries per al seu correcte funcionament.
En relació amb la instal·lació de la caixa terminal, aquesta comptarà amb un kit
d’ancoratge únic vàlid per al muntatge en qualsevol dels llocs mencionats abans.

432
Materials de composició

*Ja que coexisteixen boques de diferents dimensions, es determina el diàmetre mig de
totes les boques.
**Dimensions màximes i amb cables instal·lats i, per tant, amb els mecanismes de
segellat dels cables.

La part plàstica de la carcassa estarà perfectament modelada, no presentant cap tipus de
deformació, porus, fissures o qualsevol altre defecte que afecti al seu aspecte o capacitat
tècnica.
Les parts metàl·liques de la caixa seran d’acer inoxidable garantint el seu comportament
resistent a la corrosió en l’exposició en les ubicacions previstes.

ϲ͘ϳ ĂŝǆĞƐƚĞƌŵŝŶĂůƐĚĞĨŝďƌĂŝĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ;dͿ
Descripció i funcionalitat
Es defineix la caixa terminal de fibra òptica com a l’element de xarxa amb les funcions de
punt de connexió de l’escomesa final d’usuari.

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

La carcassa de la caixa terminal serà modelada en plàstic o metall amb propietats
resistents als impactes i als diferents agents atmosfèrics, incloses les accions dels raigs
ultraviolats.
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Als cables associats a la caixa terminal s’aplicaran els mateixos requeriments que als
cables de planta externa.
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Característiques tècniques
En el següent apartat s’indiquen els requeriments mínims a complir referents a la qualitat
de connexió i al comportament funcional i mecànic.
Els requeriments mínims estan referits a assajos segons normativa IEC. Les
interpretacions o adaptacions del procés d’assaig que siguin precises per a realitzar els
mateixos sobre les mostres presentades de manera que els valors obtinguts siguin
significatius, hauran de ser degudament justificats pel fabricant o proveïdor.

Cicles tèrmics (Variació de IEC 61300-2-22 o
la pèrdua d’inserció)
IEC 600068-2-14
Boira salina (Aparició de IEC 61300-3-6 (1)
corrosió)

Màx. durant l’assaig < 0.5dB
Constant al final de l’assaig <
0.2dB
No aparició de restes de
corrosió a la finalització de
l’assaig

Resistència a càrregues externes
Aplicable a la caixa de connexió.

Qualitat de la connexió
Aplicable a la connexió entre fibres del cable associat i fibres del cable d’escomesa.

Paràmetre valorat
Assaig de referència
Carrega estàtica (Aparició IEC 61300-2-10
de fissures, esquerdes o
trencaments)
Impacte
(Deterioració IEC 61300-2-12 o
mecànica de la caixa)
IEC 600068-2-75

Paràmetre valorat
Assaig de referència
Pèrdua
d’inserció
al IEC 61300-3-4 (B)
connector de referència

Requeriments mínims
Mitjana de la mostra <
0.3dB

Pèrdua d’inserció
connexió aleatòria

Màx. de la mostra < 0.5dB
Mitjana de la mostra <
0.3dB

Resistència a càrregues d’aplicació funcional

Màx. de la mostra < 0.6dB
APC > 60dB

Paràmetre valorat
Flexió (Variació
pèrdua d’inserció)

Pèrdua de retorn

d’una IEC 61300-3-34

IEC 61300-3-6 (1)

El fabricant o proveïdor definirà i disposarà els elements auxiliars necessaris per a la
presa de dades en condicions de garantia (sonda de mesures amb connectors
compatibles i kit de neteja prèvia a la mesura).

Aplicable al conjunt del model, el cable associat, la caixa i la connexió.

de

Assaig de referència
la IEC 61300-2-37

Vibració (Variació de la IEC 61300-2-1 o
pèrdua d’inserció)
IEC 600068-2-6 (Fc)
Torsió (Variació
pèrdua d’inserció)

de

la IEC 61300-2-5

Resistència als agents externs

Constant al final de l’assaig <
0.2dB
Màx. durant l’assaig < 0.5dB
Constant al final de l’assaig <
0.2dB
Màx. durant l’assaig < 0.5dB

Requeriments mínims
Màx. durant l’assaig < 0.5dB
Constant al final de l’assaig <
0.2dB

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

Requeriments mínims
Màx. durant l’assaig < 0.5dB

Constant al final de l’assaig <
0.2dB

Aplicable a la caixa de connexió.
Paràmetre valorat
Assaig de referència
Estanquitat (Variació de la IEC 61300-2-23 (2)
pèrdua d’inserció)

Requeriments mínims
No
aparició
de
fissures,
esquerdes o trencaments a la
finalització de l’assaig
No s’observaran deterioracions
de la caixa
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ϳ͘ yZy͛/E&Z^dZhdhZ

>ĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƐŽƌƌĂ ƐſŶ ůĞƐ ƋƵĞ Ɛ͛ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶ ĞŶ ĞůƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐĂƉĂƌƚĂƚƐ͘

ϳ͘ϭ DĂƚĞƌŝĂůƐŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ

•
•

7.1.1 Prescripcions comunes a tots els materials

^ŽƌƌĂĚĞDĂƌďƌĞůĂŶĐ͗ĂƌƌĞũĂĂŵďŐƌĂŶƵůĂƚƐďůĂŶĐƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĚĞůŵĂƌďƌĞ͗Ϭй
^ŽƌƌĂƉĞƌĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐ͗ZĞƵŶŝƌĂŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϴğ
ĚĞůΖ,͘

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent:
•
•
•
•
•
•


Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents
Seran de bona qualitat
Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional
Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells
Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant,
sempre que no es contradiguin amb les d’aquest document
Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o
reparació, i l’instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que no
estiguin inicialment especificats

ĂůĚƌă ƋƵĞ ƐŝŐƵŝŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚŵĞŶƚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƐ ŝ ĐĂƉĂĕŽƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚŝƌ ĞůƐ ĂŐĞŶƚƐ ĂƚŵŽƐĨğƌŝĐƐ ƐĞŶƐĞ
ƚƌĞŶĐĂƌͲƐĞ Ž ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĚƌĞ͛Ɛ͕ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂů ĐŽƐĂ ůĂ ƐĞǀĂ ƉŽƌŽƐŝƚĂƚ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ƚƌĞƐ ƉĞƌ
ĐĞŶƚ ;ϯйͿ͕ ƉƌŽĐƵƌĂŶƚ ƌĞĚƵŝƌ Ăů ŵşŶŝŵ ůĞƐ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶƐ Ăŵď ĞůƐ ăƌŝĚƐ ĚĞƐƉƌĠƐ ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſŝƉƌĞŶĞŶƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌͲŶĞůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŝůĂĨŽƌŵĂĐŝſĚĞĨŽƌŵĂƚƐ
ĚĞĨŝĐŝĞŶƚƐ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƐſŶ͗

7.1.2 Sorres i saulons

•
•
•
•

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ

•

^ŽƌƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚ ĚĞ ƌŽƋƵĞƐ ĐĂůĐăƌŝĞƐ͕ ƌŽƋƵĞƐ ŐƌĂŶşƚŝƋƵĞƐ ŵĞƚĞŽƌŝƚǌĂĚĞƐ Ž ŵĂƌďƌĞƐ ďůĂŶĐƐ ŝ ĚƵƌƐ͘
ƋƵĞƐƚƐĞůĞŵĞŶƚƐƐ͛ŽďƚŝŶĚƌĂŶƉĞƌĞǆĐĂǀĂĐŝſŝƐ͛ŚĂƵƌăĚĞƌĞƚŝƌĂƌƉƌğǀŝĂŵĞŶƚůĂĐĂƉĂǀĞŐĞƚĂů͘

•
•

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƚŝƉƵƐ͗

•

•
•
•

^ŽƌƌĂĚĞŵĂƌďƌĞďůĂŶĐ
^ŽƌƌĂƉĞƌĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐĚ͛ŽƌŝŐĞŶ͗
o ĞƉĞĚƌĂĐĂůĐăƌŝĂ
o ĞƉĞĚƌĂŐƌĂŶşƚŝĐĂ
^ŽƌƌĂƉĞƌĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞŵŽƌƚĞƌƐ

•


ůƐ ŐƌăŶƵůƐ ŚĂŶ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĨŽƌŵĂ ĂƌƌŽĚŽŶŝĚĂ Ž ƉŽůŝğĚƌŝĐĂ͘ >Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ ŐƌĂŶƵůŽŵğƚƌŝĐĂ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ Ăů ƐĞƵ ƷƐ ŝ Ɛŝ ŶŽ ĐŽŶƐƚĂ͕ ůĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞŝǆŝ ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚ ůĂ ͘K͘ EŽ ŚĂ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĂƌŐŝůĞƐ͕
ŵĂƌŐĞƐŽĂůƚƌĞƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞƐƚƌĂŶǇƐ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕Ɛ͛ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌƋƵĞ͗
•
•

ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞƉŝƌŝƚĞƐŽĚ͛ĂůƚƌĞƐƐƵůĨƵƌƐŽǆŝĚĂďůĞƐ͗Ϭй
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚğƌŝĂŽƌŐăŶŝĐĂ;hEϳͲϬϴϮͿ͗ĂŝǆŽŶƵů


>Ă ŚƵŵŝƚĂƚ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů ĚĞ ůĂ ƐŽƌƌĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƌŽŵĂŶĚƌĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ Ă ĐĂĚĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ
ƚƌĞďĂůů͘ ů ŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ Ă ĂƐƐŽůŝƌͲŚŽ͕ ŝ ƚŝŶĚƌă ĞůƐ
ŵŝƚũĂŶƐƉĞƌƉŽĚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌͲŶĞĞŶŽďƌĂĞůǀĂůŽƌĚ͛ƵŶĂŵĂŶĞƌĂƌăƉŝĚĂŝĞĨŝĐŝĞŶƚ͘
,ŝŚĂĚŽƐƚŝƉƵƐĚĞƐŽƌƌĂƉĞƌĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐƐĞŐŽŶƐĞůƐĞƵŽƌŝŐĞŶ͗
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DŝĚĂĚĞůƐŐƌăŶƵůƐ;dĂŵşƐϰhEͺEϵϯϯͲϮͿ͗фсϰŵŵ
dĞƌƌŽƐƐŽƐĚ͛ĂƌŐŝůĂ;hEϳͲϭϯϯͿ͗фсϭйĞŶƉĞƐ
WĂƌƚşĐƵůĞƐƚŽǀĞƐ;hEϳͲϭϯϰͿ͗Ϭй
DĂƚĞƌŝĂůƌĞƚŝŶŐƵƚƉĞůƚĂŵşƐϬ͕Ϭϲϯ;hEͺEϵϯϯͲϮͿŝƋƵĞƐƵƌĂĞŶƵŶůşƋƵŝĚĚĞƉĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐϮ
ŐͬĐŵϯ;hEϳͲϮϰϰͿ͗фсϬ͕ϱйĞŶƉĞƐ
ŽŵƉŽƐƚŽƐĚĞƐŽĨƌĞĞǆƉƌĞƐƐĂƚƐĞŶ^KϯŝƌĞĨĞƌŝƚƐĂŐƌĂŶƵůĂƚƐĞĐ;hEͺEϭϳϰϰͲϭͿ͗фсϬ͕ϰй
ĞŶƉĞƐ
ZĞĂĐƚŝǀŝƚĂƚƉŽƚĞŶĐŝĂůĂŵďĞůƐăůĐĂůŝƐĚĞůĐŝŵĞŶƚ;hEϭϰϲͲϱϬϳͲϭͬϮͿ͗EƵůͼůĂ
^ƵůĨĂƚƐƐŽůƵďůĞƐĞŶăĐŝĚ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂƚƐĞŶ^KϯŝƌĞĨĞƌŝƚƐĂůŐƌĂŶƵůĂƚƐĞĐ;hEͺEϭϳϰϰͲϭͿ͗фс
Ϭ͕ϴйĞŶƉĞƐ
ůŽƌƵƌƐĞǆƉƌĞƐƐĂƚƐĞŶůͲŝƌĞĨĞƌŝƚƐĂůŐƌĂŶƵůĂƚƐĞĐ;hEϴϯͲϭϮϰyWͿ͗
o &ŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚŽĞŶŵĂƐƐĂĂŵďĂƌŵĂĚƵƌĞƐĚĞĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͗фсϬ͕ϬϱйĞŶƉĞƐ
o &ŽƌŵŝŐſƉƌĞƚŝďĂƚ͗фсϬ͕ϬϯйĞŶƉĞƐ
o /ſĐůŽƌƚŽƚĂůĂƉŽƌƚĂƚƉĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚ͛ƵŶĨŽƌŵŝŐſŶŽƉŽƚƐƵƉĞƌĂƌ͗
- WƌĞƚŝďĂƚ͗фсϬ͕ϮйƉĞƐĚĞĐŝŵĞŶƚ
- ƌŵĂƚ͗фсϬ͕ϰйƉĞƐĚĞĐŝŵĞŶƚ
- ŶŵĂƐƐĂĂŵďĂƌŵĂĚƵƌĂĚĞĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͗фсϬ͕ϰйƉĞƐĚĞĐŝŵĞŶƚ
ƐƚĂďŝůŝƚĂƚ;hEϳͲϭϯϲͿ͗
o WğƌĚƵĂĚĞƉĞƐĂŵďƐƵůĨĂƚƐžĚŝĐ͗фсϭϬй
o WğƌĚƵĂĚĞƉĞƐĂŵďƐƵůĨĂƚŵĂŐŶğƐŝĐ͗фсϭϱй
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•

ZĞƐƚĂĚĞĐĂƐŽƐ͗фсϬ͕ϯйĞŶƉĞƐ

^ŽƌƌĂĚĞƉĞĚƌĂŐƌĂŶşƚŝĐĂƉĞƌĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐ



ŽŶƚŝŶŐƵƚŵăǆŝŵĚĞĨŝŶƐƋƵĞƉĂƐƐĞŶƉĞůƚĂŵşƐϬ͕Ϭϲϯŵŵ;hEͺEϵϯϯͲϮͿ͗

>͛ăƌŝĚ ŐƌŽƐ Ă ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ĞŶ ĨŽƌŵŝŐŽŶƐ ƐĞƌă ŐƌĂǀĂ ŶĂƚƵƌĂů Ž ƉƌŽĐĞĚĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŵŵĂƚǆƵĐĂŵĞŶƚ ŝͬŽ
ƚƌŝƚƵƌĂĐŝſ ĚĞ ƌŽĐĂ ĚĞ ƉĞĚƌĞƌĂ Ž ŐƌĂǀĞƌĞƐ͘ ^ŝ ĞůƐ ăƌŝĚƐ ƉƌŽĐĞĚĞŝǆĞŶ ĚĞ ů͛ĞŵŵĂƚǆƵĐĂŵĞŶƚ͕ ĞƐ
ƌĞďƵƚũĂƌăĂďĂŶƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂĐŝſůĂƌŽĐĂŵĞƚĞŽƌŝƚǌĂĚĂ͘ŶĞůĐĂƐƋƵĞƐ͛ŽďƚŝŶŐƵŝƉĞƌƚƌŝƚƵƌĂĐŝſ͕ůĂ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ůĞƐ ƉĂƌƚşĐƵůĞƐ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ ĐƷďŝĐĂ͕ ƌĞďƵƚũĂŶƚͲŶĞ ůĞƐ ƉůĂŶĞƐ ŝͬŽ
ĂůůĂƌŐĂĚĞƐ͘ƐĚĞĨŝŶĞŝǆƉĞƌƉĂƌƚşĐƵůĂƉůĂŶĂŽĂůůĂƌŐĂĚĂĂƋƵĞůůĂƋƵĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŵăǆŝŵĂĚĞůĂƋƵĂů
ƐŝŐƵŝ ŵĂũŽƌ ƋƵĞ ĐŝŶĐ ǀĞŐĂĚĞƐ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſ ŵşŶŝŵĂ͘ Ŷ ƋƵĂůƐĞǀŽů ĐĂƐ͕ ů͛ăƌŝĚ ĞƐ ĐŽŵƉŽŶĚƌă
Ě͛ĞůĞŵĞŶƚƐ ŶĞƚƐ͕ ƐžůŝĚƐ͕ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐ͕ Ě͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚĂƚ ƌĂŽŶĂďůĞ͕ ƐĞŶƐĞ ƉŽůƐ͕ ďƌƵƚşĐŝĂ͕ ĂƌŐŝůĂ Ž ĂůƚƌĞƐ
ŵĂƚğƌŝĞƐĞƐƚƌĂŶǇĞƐ͘

•
•

'ƌĂŶƵůĂƚŐƌƵŝǆƵƚ
o 'ƌĂŶƵůĂƚĂƌƌŽĚŽŶŝƚ͗фсϭйĞŶƉĞƐ
o 'ƌĂŶƵůĂƚŵĂƚǆƵĐĂƚŶŽĐĂůĐĂƌŝ͗фсϭйĞŶƉĞƐ
'ƌĂŶƵůĂƚĨŝ
o 'ƌĂŶƵůĂƚĂƌƌŽĚŽŶŝƚ͗фсϲйĞŶƉĞƐ
o 'ƌĂŶƵůĂƚ ŵĂƚǆƵĐĂƚ ŶŽ ĐĂůĐĂƌŝ ƉĞƌ Ă ŽďƌĞƐ ƐŽƚŵĞƐĞƐ Ă ĞǆƉŽƐŝĐŝſ ///Ă͕ď͕Đ͕ / Ž Ă
ĂůŐƵŶĂĐůĂƐƐĞĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗фсϲйĞŶƉĞƐ
o 'ƌĂŶƵůĂƚŵĂƚǆƵĐĂƚŶŽĐĂůĐĂƌŝƉĞƌĂŽďƌĞƐƐŽƚŵĞƐĞƐĂĞǆƉŽƐŝĐŝſ/͕//Ă͕ďŽĂĐĂƉĐůĂƐƐĞ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗фсϭϬйĞŶƉĞƐ



WĞƌĂŽďƌĞƐĞŶĂŵďŝĞŶƚƐ/͕//Ă͕ďŽĂĐĂƉĐůĂƐƐĞĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗хсϳϱ
ZĞƐƚĂĚĞĐĂƐŽƐ͗хсϴϬ
&ƌĞĚĂďŝůŝƚĂƚ;hEϴϯͲϭϭϱͿ͗фсϰϬ
ďƐŽƌĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂ;hEϴϯͲϭϯϯŝhEϴϯͲϭϯϰͿ͗фсϱй


^ŽƌƌĂĚĞƉĞĚƌĂĐĂůĐăƌŝĂƉĞƌĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐ
ŽŶƚŝŶŐƵƚŵăǆŝŵĚĞĨŝŶƐƋƵĞƉĂƐƐĞŶƉĞůƚĂŵşƐϬ͕Ϭϲϯŵŵ;hEͺEϵϯϯͲϮͿ͗
•
•

'ƌĂŶƵůĂƚŐƌƵŝǆƵƚ
o 'ƌĂŶƵůĂƚĂƌƌŽĚŽŶŝƚ͗фсϭйĞŶƉĞƐ
'ƌĂŶƵůĂƚĨŝ
o 'ƌĂŶƵůĂƚĂƌƌŽĚŽŶŝƚ͗фсϲйĞŶƉĞƐ
o 'ƌĂŶƵůĂƚŵĂƚǆƵĐĂƚ ĐĂůĐĂƌŝƉĞƌĂŽďƌĞƐƐŽƚŵĞƐĞƐĂĞǆƉŽƐŝĐŝſ///Ă͕ď͕Đ͕/ Ž ĂůŐƵŶĂ
ĐůĂƐƐĞĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗фсϭϬйĞŶƉĞƐ
o 'ƌĂŶƵůĂƚ ŵĂƚǆƵĐĂƚ ĐĂůĐĂƌŝ ƉĞƌ Ă ŽďƌĞƐ ƐŽƚŵĞƐĞƐ Ă ĞǆƉŽƐŝĐŝſ /͕ //Ă͕ ď Ž ĐĂƉ ĐůĂƐƐĞ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗фсϭϱйĞŶƉĞƐ

sĂůŽƌďůĂƵĚĞŵĞƚŝůğ;hEϴϯͲϭϯϬͿ͗
WĞƌĂŽďƌĞƐƐŽƚŵĞƐĞƐĂĞǆƉŽƐŝĐŝſ/͕//Ă͕ďŽĂĐĂƉĐůĂƐƐĞĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚ͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ͗фсϬ͕ϲйĞŶ
ƉĞƐ
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dĂŵşƐhEϳͲϬϱϬŵŵ
ϱ͕ϬϬ
Ϯ͕ϱϬ
ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϭϲ
Ϭ͕Ϭϴ
ůƚƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ

WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĞŶƉĞƐƋƵĞƉĂƐƐĂ
ƉĞůƚĂŵşƐ





&
'


ŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
сϭϬϬ
ϲϬфсфсϭϬϬ
ϯϬфсфсϭϬϬ
ϭϱфсфсϳϬ
ϱфсŝфсϱϬ
Ϭфс&фсϯϬ
Ϭфс'фсϭϱ
ͲфсϱϬ
ͲŝфсϱϬ
ͲŝфсϳϬ


•
•

DŝĚĂĚĞůƐŐƌăŶƵůƐ͗фсϭͬϯĚĞůŐƌƵŝǆĚĞůũƵŶƚ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚğƌŝĞƐƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůƐ͗фсϮй

WĞƌ ĂƐƐŽůŝƌ ƵŶĂ ĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ ĂĚŝĞŶƚ Ăŵď ůĂ ƋƵĞ ĞƐ ƉƵŐƵŝ ŽďƚĞŶŝƌ ĨŽƌŵŝŐŽŶƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞŝǆŝŶ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐ Ɛ͛ĞǆŝŐĞŝǆĞŶ͕ Ğů ŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ƉƌŽƉŽƐĂƌă Ă ůĂ ͘K͘ ůĂ ĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚƐŵŝĚĞƐĚ͛ăƌŝĚƐĂƵƚŝůŝƚǌĂƌĂůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĚĞĐĂĚĂƚŝƉƵƐĚĞĨŽƌŵŝŐſ͕ƌĞĂůŝƚǌĂŶƚƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ
ĞůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĂƐƐĂũŽƐĚĞ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŝĐŽŵƉůŝŵĞŶƚƚŽƚĞƐůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůΖ,͘



•

^ŽƌƌĂƉĞƌĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞŵŽƌƚĞƌƐ
>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŐƌĂŶƵůŽŵğƚƌŝĐĂŚĂĚĞƋƵĞĚĂƌĚŝŶƚƌĞĚĞůƐůşŵŝƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞƐŽƌƌĂ;sͿ;hEͺEϵϯϯͲϴͿ͗
o
o
o
o
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ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ
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^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͗ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐ͛ĂůƚĞƌŝŶůĞƐƐĞǀĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘

dĞƌƌĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ

ĂĚĂĐăƌƌĞŐĂĚĞŐƌĂŶƵůĂƚŚĂĚ͛ĂŶĂƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĂŵďƵŶĨƵůůĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚƋƵĞŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂ͘K͘ŝĞŶĞůƋƵĞŚŝĐŽŶƐƚĂƌĂŶĐŽŵĂŵşŶŝŵůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
ůĞŵĞŶƚƐĚĞŵŝĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴĐŵ
ůĞŵĞŶƚƐ ƋƵĞ ƉĂƐƐĞŶ ƉĞů ƚĂŵşƐ Ϭ͕Ϭϴ ŵŵ ;
hEϳͲϬϱϬͿ
>şŵŝƚůşƋƵŝĚ;E>dͲϭϬϱͬϳϮͿ
1ŶĚĞǆĚĞƉůĂƐƚŝĐŝƚĂƚ
1ŶĚĞǆZ;E>dͲϭϭϭͬϳϴͿ
/ŶĨůĂŵĞŶƚĚŝŶƐĚĞů͛ĂƐƐĂŝŐZ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚğƌŝĂŽƌŐăŶŝĐĂ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EŽŵĚĞůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
EƷŵ͘ĚĞƐğƌŝĞĚĞůĨƵůůĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
EŽŵĚĞůĂĐĂŶƚĞƌĂ
ĂƚĂĚĞůůůŝƵƌĂŵĞŶƚ
EŽŵĚĞůƉĞƚŝĐŝŽŶĂƌŝ
dŝƉƵƐĚĞŐƌĂŶƵůĂƚ
YƵĂŶƚŝƚĂƚĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚ
ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſĚĞůŐƌĂŶƵůĂƚ;ĚͬͿ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůůůŽĐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ

dĞƌƌĂĂĚĞƋƵĂĚĂ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
ůĞŵĞŶƚƐĚĞŵŝĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĐŵ
>şŵŝƚůşƋƵŝĚ;E>dͲϭϬϱͬϳϮͿ
ĞŶƐŝƚĂƚĚĞůWƌſĐƚŽƌŶŽƌŵĂů
1ŶĚĞǆZ;E>dͲϭϭϭͬϳϴͿ
/ŶĨůĂŵĞŶƚĚŝŶƐĚĞů͛ĂƐƐĂŝŐZ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚğƌŝĂŽƌŐăŶŝĐĂ

^KZZWZ>KE&/M&KZD/'KE^͗
,Η/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂůΗ

^KZZWZ>KE&/MDKZdZ^͗
•

E&>ͲϵϬΗDƵƌŽƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞĨăďƌŝĐĂĚĞůĂĚƌŝůůŽ͘Η

dĞƌƌĂƚŽůĞƌĂďůĞ

EŽŚŝŚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚŽďůŝŐĂƚŽƌŝ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĞŶƉĞƐĚĞƉĞĚƌĞƐĚĞхϭϱĐŵ
͗>şŵŝƚůşƋƵŝĚ;>͘>͘Ϳ
͗>şŵŝƚůşƋƵŝĚ;>͘>͘Ϳ
1ŶĚĞǆĚĞƉůĂƐƚŝĐŝƚĂƚ
/͗1ŶĚĞǆZ;E>dͲϭϭϭͬϳϴͿ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞŵĂƚğƌŝĂŽƌŐăŶŝĐĂ

7.1.3 Terres
ĞĨŝŶŝĐŝſ
dĞƌƌĞƐŶĂƚƵƌĂůƐƉƌŽǀŝŶĞŶƚƐĚ͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſŝĚ͛ĂƉŽƌƚĂĐŝſ͘ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƚŝƉƵƐ͗
•
•
•
•

dĞƌƌĂƐĞŶƐĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌ
dĞƌƌĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ
dĞƌƌĂĂĚĞƋƵĂĚĂ
dĞƌƌĂƚŽůĞƌĂďůĞ

sĂůŽƌ
чϮϱй
фϰϬ
фϲϱ
х;Ϭ͕ϲǆ>͘>͘Ͳ ϵͿ
хϯ
фϮй


^͛ŚĂƵƌă ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ Ăŵď ůĂ ZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſ ǀŝŐĞŶƚ ƉĞƌ ĂƋƵĞƐƚ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů Ăŵď ůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ ĞŶ Ğů ǀŝŐĞŶƚ Η WůŝĞŐŽ ĚĞ WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ dĠĐŶŝĐĂƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ KďƌĂƐ ĚĞ
ĂƌƌĞƚĞƌĂƐǇWƵĞŶƚĞƐ͘ΗŝůĞƐĞƐŵĞŶĞƐĂƉƌŽǀĂĚĞƐƉĞƌůĞƐKƌĚƌĞƐĚĞůDKWdD͘

dĞƌƌĂƐĞŶƐĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌ
>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŐƌĂŶƵůŽŵğƚƌŝĐĂŝĞůƚŝƉƵƐŚĂŶĚĞƐĞƌĞůƐĂĚĞƋƵĂƚƐĂůƐĞƵƷƐ͕ŝĞůƐƋƵĞĞƐĚĞĨŝŶĞŝǆŝŶĂůĂ
ƉĂƌƚŝĚĂĚ͛ŽďƌĂ͘ŶĞůĐĂƐƋƵĞŶŽŚŝĐŽŶƐƚĠƐ͕ƐĞƌĂŶĞůƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞŝǆŝĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚůĂ͘K͘
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sĂůŽƌ
EƵů
фϰϬ
шϭ͕ϳϱϬŬŐͬĚŵϯ
хϱ
фϮй
фϭй



^KZZ^WZ>dZ^h^K^͗
•

фϯϬ
фϭϬ
хϭϬ
EƵů
EƵů



EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ

•

sĂůŽƌ
EƵů
фϮϱй
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DĂŶŝƉƵůĂĐŝſŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͘

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

58/162

ŶĐĂŵŝſĚĞƚƌĂďƵĐŝĐĂůĚƌăĚŝƐƚƌŝďƵŝƌͲŚŽĞŶŵƵŶƚƐƵŶŝĨŽƌŵĞƐĂƚŽƚĂů͛ăƌĞĂĚĞƚƌĞďĂůůĂƚĞŶĞŶƚůĞƐ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂ͘K͘

ZĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŝĚĞƐŝŐŶĂĐŝſĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐƐĞŐŽŶƐĞůƚŝƉƵƐ͗
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

^͛ŚĂƵƌăĚĞƉƌŽĐƵƌĂƌĞƐƚĞŶĚƌĞůĞƐƚĞƌƌĞƐĂůůůĂƌŐĚĞůŵĂƚĞŝǆĚŝĂŝĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞŶ͛ĂůƚĞƌŝŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘

7.1.4 Ciments
ĞĨŝŶŝĐŝſŝĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ
ŽŶŐůŽŵĞƌĂŶƚŚŝĚƌăƵůŝĐĨŽƌŵĂƚƉĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶŽƌŐăŶŝĐƐĨŝŶĂŵĞŶƚĚŝǀŝĚŝƚƐƋƵĞ͕ĂŵĂƐƐĂƚƐ
Ăŵď ĂŝŐƵĂ͕ ĨŽƌŵĞŶ ƵŶĂ ƉĂƐƚĂ ƋƵĞ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƵŶ ƉƌŽĐĠƐ Ě͛ŚŝĚƌĂƚĂĐŝſ͕ ĞŶĚƵƌĞŝǆ ŝ ƵŶ ĐŽƉ ĞŶĚƵƌŝƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂůĂƐĞǀĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚĨŝŶƐŝƚŽƚƐŽƚĂů͛ĂŝŐƵĂ͘
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶĞůƐĐŝŵĞŶƚƐƌĞŐƵůĂƚƐƉĞƌůĂŶŽƌŵĂZͲϵϳĂŵďůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•
•

ŝŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐ;DͿ
ŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƵŵŝŶĂƚĚĞĐĂůĕ;ͬZͿ
ŝŵĞŶƚƐďůĂŶĐƐ;>Ϳ
ŝŵĞŶƚƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐĂů͛ĂŝŐƵĂĚĞŵĂƌ;DZͿ


ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĨşƐŝƋƵĞƐ
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞ ĞŶ ŵĂƐƐĂ ĚĞůƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ĚĞůƐ ĐŝŵĞŶƚƐ ;ŶŽ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ Ğů ƌĞŐƵůĂĚŽƌ
Ě͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚŶŝĞůƐĂĚĚŝƚŝƵƐͿ͗


ŶĞůĐĂƐƋƵĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͛ƵƚŝůŝƚǌŝĞŶŽďƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ů͛ĂĐŽƌĚĚĞ'ŽǀĞƌŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ
ĚĞϵĚĞũƵŶǇĚĞϭϵϵϴ͕ĞǆŝŐĞŝǆƋƵĞĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƐŝŐƵŝŶĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂŽƉƵŐƵŝŶĂĐƌĞĚŝƚĂƌƵŶ
ŶŝǀĞůůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ƐĞŐŽŶƐůĞƐŶŽƌŵĞƐĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůƐĞƐƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂƵŶŝſƵƌŽƉĞĂŽ
ĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſƵƌŽƉĞĂĚĞ>ůŝƵƌĞĂŶǀŝ͘
dĂŵďĠĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐ͕ĞƐƉƌŽĐƵƌĂƌăƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚŝƐƉŽƐŝŶĚĞů͛ĞƚŝƋƵĞƚĂĞĐŽůžŐŝĐĂĞƵƌŽƉĞĂ͕
ƌĞŐƵůĂĚĂĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚϴϴϬͬϭϵϵϮͬŽďĠĂůƚƌĞƐĚŝƐƚŝŶƚŝƵƐĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚƵƌŽƉĞĂ͘
,ĂĚĞƐĞƌƵŶŵĂƚĞƌŝĂůŐƌĂŶƵůĂƌŵŽůƚĨŝŝĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚŚŽŵŽŐĞŶŝĞŶůĂƐĞǀĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ͘
ůĐŝŵĞŶƚŚĂĚĞƐĞƌĐĂƉĂĕ͕ƐŝĞƐĚŽƐŝĨŝĐĂŝďĂƌƌĞũĂĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĂŵďĂŝŐƵĂŝŐƌĂŶƵůĂƚƐ͕ĚĞƉƌŽĚƵŝƌ
ƵŶŵŽƌƚĞƌŽƵŶĨŽƌŵŝŐſƋƵĞĐŽŶƐĞƌǀŝůĂƐĞǀĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞƐĞƌŵĂŶŝƉƵůĂƚĞŶƵŶƚĞŵƉƐƉƌŽƵůůĂƌŐŝ
ĂƐƐŽůŝƌ͕ĂůĨŝŶĂůĚĞƉĞƌşŽĚĞƐĚĞĨŝŶŝƚƐ͕ĞůƐŶŝǀĞůůƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƐĚĞƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝŵĂŶƚĞŶŝƌĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚĚĞ
ǀŽůƵŵĂůůĂƌŐƚĞƌŵŝŶŝ͘
EŽŚĂĚĞƚĞŶŝƌŐƌƵŵŽůůƐŶŝƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚ͛ĂŐůŽŵĞƌĂĐŝſ͘
ůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌĞůƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƐĞŶĞůĐĂƉşƚŽůϰĚĞůĂŶŽƌŵĂhEϴϬͲϯϬϭ͘

ĞƐŝŐŶĂĐŝſ
D/
D//ͬͲ^
D//ͬͲ^
D//ͬͲ
D//ͬͲW
D//ͬͲW
D//ͬͲs
D//ͬͲs
D//ͬͲ>
D//ͬͲD
D//ͬͲD
D///ͬ
D///ͬ
D/ͬ
D/ͬ
Dsͬ

<
ϵϱͲϭϬϬ
ϴϬͲϵϰ
ϲϱͲϳϵ
ϵϬͲϵϰ
ϴϬͲϵϰ
ϲϱͲϳϵ
ϴϬͲϵϰ
ϲϱͲϳϵ
ϴϬͲϵϰ
ϴϬͲϵϰ
ϲϱͲϳϵ
ϯϱͲϲϰ
ϮϬͲϯϰ
ϲϱͲϴϵ
ϰϱͲϲϰ
ϰϬͲϲϰ

^

ϲͲϮϬ
ϮϭͲϯϱ






ϲͲϮϬ
ϮϭͲϯϱ
ϯϲͲϲϱ
ϲϲͲϴϬ


ϭϴͲϯϬ





ϲͲϭϬ





ϲͲϮϬ
ϮϭͲϯϱ






ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐ;DͿ
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W




ϲͲϮϬ
ϮϭͲϯϱ







ϭϭͲϯϱ
ϯϲͲϱϱ
ϭϴͲϯϬ

s






ϲͲϮϬ
ϮϭͲϯϱ

















ϲͲϮϬ








>

;<сůŝŶŬĞƌ͕^сƐĐžƌŝĂƐŝĚĞƌƷƌŐŝĐĂ͕с&ƵŵĚĞƐşůŝĐĞ͕WсWƵƚǌŽůĂŶĂŶĂƚƵƌĂů͕sсĞŶĚƌĞƐǀŽůĂŶƚƐ͕>
с&ŝůůĞƌĐĂůĐĂƌŝͿ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĞŶŵĂƐƐĂĚĞůĨƵŵĚĞƐşůŝĐĞ
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĞŶŵĂƐƐĂĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĐĂůĐĂƌŝ
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞ ĞŶ ŵĂƐƐĂ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
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ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚ͗D
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚĂŵďĞƐĐžƌŝĂ͗D//ͬͲ^ŝD//ͬͲ^
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚĂŵďĨƵŵĚĞƐşůŝĐĞ͗D//ͬͲ
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚĂŵďWƵƚǌŽůĂŶĂ͗D//ͬͲWŝD//ͬͲW
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚĂŵďĐĞŶĚƌĞƐǀŽůĂŶƚƐ͗D//ͬͲsŝD//ͬͲs
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚĐĂůĐĂƌŝ͗D//ͬͲ>
ŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚŵŝǆƚ͗D//ͬͲDŝD//ͬͲD
ŝŵĞŶƚĚĞĨŽƌŶĂůƚ͗D///ͬŝD///ͬ
ŝŵĞŶƚƉƵƚǌŽůăŶŝĐ͗D/ͬŝD/ͬ
ŝŵĞŶƚĐŽŵƉŽƐƚ͗Dsͬ
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sĂůŽƌ
фсϭϬй
фсϮϬй
фсϱй
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ĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐĚ͛ĂůƵŵŝŶĂƚĚĞĐĂůĕ;ͬZͿ

;ΗĨŝůůĞƌΗŽĐĂƉĚĞůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƋƵĞ
ŶŽƐŝŐƵŝŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐ
ŝŵĞŶƚŽďƚŝŶŐƵƚƉĞƌƵŶĂďĂƌƌĞũĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĂůƵŵŝŶŽƐŽƐŝĐĂůĐĂƌŝƐ͘

ĞƐƉĞĐşĨŝĐƐĚĞůƐĞƵƚŝƉƵƐͿ
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞĞŶŵĂƐƐĂĚ͛ĂĚĚŝƚŝƵƐ

ůŝŶŬĞƌ͗ϭϬϬй

фсϭй

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͗



•
•

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŵĞĐăŶŝƋƵĞƐŝĨşƐŝƋƵĞƐ
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĞŶEͬŵŵϮ;hEͲEϭϵϲͲϭͿ͗
ůĂƐƐĞZĞƐŝƐƚĞŶƚ

ϯϮ͕ϱ
ϯϮ͕ϱZ
ϰϮ͕ϱ
ϰϮ͕ϱZ
ϱϮ͕ϱ
ϱϮ͕ϱ

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂů
ϮĚŝĞƐ
ϳĚŝĞƐ
хсϭϲ͕Ϭ
хсϯϮ͕ϱ
хсϭϯ͕ϱ
хсϯϮ͕ϱ
хсϭϯ͕ϱ
хсϰϮ͕ϱ
хсϮϬ͕Ϭ
хсϰϮ͕ϱ
хсϮϬ͕Ϭ
хсϱϮ͕ϱ
хсϯϬ͕Ϭ
хсϱϮ͕ϱ

dĞŵƉƐĚ͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ͗

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŶŽƌŵĂů
ϮϴĚŝĞƐ
фсϱϮ͕ϱ
фсϱϮ͕ϱ
фсϲϮ͕ϱ
фсϲϮ͕ϱ



•
•

•
•
•
•
•

dĞŵƉƐĚ͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ;hEͲEϭϵϲͲϯͿ͗

•

ůƷŵŝŶĂ;ůϮKϯͿ͗хсϯϲͲфсϱϱ
^ƵůĨƵƌƐ;^сͿ͗фсϬ͕ϭϬ
ůŽƌƵƌƐ;ůͲͿ͗фсϬ͕ϭϬ
ůĐĂůŝƐ͗фсϬ͕ϰϬ
^ƵůĨĂƚƐ;^KϯͿ͗фсϬ͕ϱϬ



/ŶŝĐŝ͗
o ůĂƐƐĞϯϮ͕ϱŝϰϮ͕ϱ͗хсϲϬŵŝŶ
o ůĂƐƐĞϱϮ͕ϱ͗хсϰϱŵŝŶ
&ŝŶĂů͗фсϭϮŚ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐďůĂŶĐƐ
1ŶĚĞǆĚĞďůĂŶĐŽƌ;hEϴϬͲϭϭϳͿ͗хсϳϱй
WĞƌĐĞŶƚĂƚŐĞ ĞŶ ŵĂƐƐĂ ĚĞůƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ĚĞůƐ ĐŝŵĞŶƚƐ ;ŶŽ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ Ğů ƌĞŐƵůĂĚŽƌ
Ě͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚŶŝĞůƐĂĚĚŝƚŝƵƐͿ͗


ǆƉĂŶƐŝſ;hEͲEϭϵϲͲϯͿ͗фсϭϬŵŵ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐůŽƌƵƌƐ;hEϴϬͲϮϭϳͿ͗фсϬ͕ϭй
>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůƚŝƉƵƐĚĞĐŝŵĞŶƚ;йĞŶŵĂƐƐĂͿĞƐƌĞŐŝƌĂŶƉĞƌůĂhEͲ
E ϭϵϲͲϮ͘ ƉĞů ĐĂƐ ĚĞů ĐŝŵĞŶƚ ƉƵƚǌŽůăŶŝĐ D / ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌů͛ĂƐƐĂŝŐ ĚĞ ƉƵƚǌŽůĂŶŝĐŝƚĂƚ ;hEͲE
ϭϵϲͲϱͿ͘
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/ŶŝĐŝ͗хсϲϬŵŝŶ
&ŝŶĂů͗фсϭϮŚ

ŽŵƉŽƐŝĐŝſƋƵşŵŝĐĂ;йĞŶŵĂƐƐĂͿ͗

;ZсůƚĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůͿ

•

ůĞƐϲŚ͗хсϮϬEͬŵŵϮ
ůĞƐϮϰŚ͗хсϰϬEͬŵŵϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſ
ŝŵĞŶƚ
ƉžƌƚůĂŶĚ
ďůĂŶĐ
ŝŵĞŶƚ
ƉžƌƚůĂŶĚ
ďůĂŶĐ    Ăŵď
ĂĚĚŝĐŝŽŶƐ
ŝŵĞŶƚ
ƉžƌƚůĂŶĚ
ďůĂŶĐ    ƉĞƌ Ă
ĞŶƌĂũŽůĂƚƐ

dŝƉƵƐ
>/

ůŝŶŬĞƌ
ϵϱͲϭϬϬ

ĚĚŝĐŝŽŶƐ
ϬͲϱ

>//

ϳϱͲϵϰ

ϲͲϮϱ

>s

ϰϬͲϳϰ

ϮϲͲϲϬ

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001
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ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſEͬŵŵϮ͗
ůĂƐƐĞZĞƐŝƐƚĞŶƚ
ϮϮ͕ϱ
ϰϮ͕ϱ
ϰϮ͕ϱZ
ϱϮ͕ϱ

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůĂϮĚŝĞƐ ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŶŽƌŵĂůĂϮϴĚŝĞƐ
хсϮϮ͕ϱ
фсϰϮ͕ϱ
хсϭϯ͕ϱ
хсϰϮ͕ϱŝфсϲϮ͕ϱ
хсϮϬ͕Ϭ
хсϰϮ͕ϱŝфсϲϮ͕ϱ
хсϮϬ͕Ϭ
хсϱϮ͕ϱ



EŽƚĞƐ͗

dĞŵƉƐĚ͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ͗

•

фсϮϱ͕Ϭ
фсϮϱ͕Ϭ
;ϭͿ
фсϮϱ͕Ϭ
фсϮϱ͕Ϭ
фсϮϱ͕Ϭ





•
•

/ŶŝĐŝ͗
o
o

фсϴ͕Ϭ
фсϭϬ͕Ϭ
;ϭͿ
фсϴ͕Ϭ
фсϭϬ͕Ϭ
фсϭϬ͕Ϭ



;ZсůƚĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂůͿ

•

D//
D///ͬ
D///ͬ
D/sͬ
D/sͬ
Dsͬ

ůĂƐƐĞϮϮ͕ϱ͗хсϲϬŵŝŶ
ůĂƐƐĞϰϮ͕ϱŝϱϮ͕ϱ͗хсϰϱŵŝŶ

ůĐŝŵĞŶƚD///ͬƐĞŵƉƌĞĠƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĂů͛ĂŝŐƵĂĚĞŵĂƌ
ϯŝϰ&ĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌăƐĞŐŽŶƐhEϴϬͲϯϬϰ͘


ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

&ŝŶĂů͗фсϭϮŚ

ůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŚĂĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞŶŽƐ͛ĂůƚĞƌŝŶůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͘

ǆƉĂŶƐŝſ;hEͲEϭϵϲͲϯͿ͗фсϭϬŵŵ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐ

ů ĨĂďƌŝĐĂŶƚ ŚĂ ĚĞ ůůŝƵƌĂƌ ƵŶ ĨƵůů ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞů ĐŝŵĞŶƚ ŽŶ Ɛ͛ŝŶĚŝƋƵŝ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ŝ ůĞƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶƐŶŽŵŝŶĂůƐĚĞƚŽƚƐĞůƐƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘

ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐůŽƌƵƌƐ;hEϴϬͲϮϭϳͿ͗фсϬ͕ϭй

ů͛ĂůďĂƌăŚŝŚĂŶĚĞĨŝŐƵƌĂƌůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůƚŝƉƵƐĚĞĐŝŵĞŶƚ;йĞŶŵĂƐƐĂͿ͗
dŝƉƵƐ
>/
>//
>s

WğƌĚƵĂƉĞƌ
ĐĂůĐŝŶĂĐŝſ
фсϱ͕ϬϬ



ZĞƐŝĚƵŝŶƐŽůƵďůĞ
фсϱ͕ϬϬ



•
•
•
•
•
•
•

ŽŶƚŝŶŐƵƚĞŶƐƵůĨĂƚƐ
;^KϯͿ
фсϰ͕ϱ
фсϰ͕Ϭ
фсϯ͕ϱ

EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚŽŵĂƌĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂů
ĂƚĂĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůǀĞŚŝĐůĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
YƵĂŶƚŝƚĂƚƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ
ĞƐŝŐŶĂĐŝſŝĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſĚĞůĐŝŵĞŶƚ
ZĞĨĞƌğŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŵĂŶĚĂ
ZĞĨĞƌğŶĐŝĂĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚŽĚĞůĂŵĂƌĐĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ





ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐĂů͛ĂŝŐƵĂĚĞŵĂƌ;DZͿ

^ŝĞůĐŝŵĞŶƚĞƐƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĞŶƐĂĐƐ͕ŚŝŚĂŶĚĞĨŝŐƵƌĂƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĚĂĚĞƐ͗

WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐƌĞƐƉĞĐƚĞĂůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ;йͿ
D/

dŝƉƵƐ

фсϱ͕Ϭ

ϯ
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•
•
•
•

ϯнϰ&
фсϮϮ͕Ϭ
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WĞƐŶĞƚ
ĞƐŝŐŶĂĐŝſŝĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſĚĞůĐŝŵĞŶƚ
EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚŽŵĂƌĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂů
ZĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶƐĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ
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•

ůĨĂďƌŝĐĂŶƚŚĂĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌ͕ƐŝůŝĚĞŵĂŶĞŶ͕ůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•

/ŶŝĐŝŝĨŝŶĂůĚ͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ
^ŝƐ͛ŚŝŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĂĚĚŝƚŝƵƐ͕ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞƚĂůůĂĚĂĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĚ͛ĞůůƐŝĚĞůƐƐĞƵƐĞĨĞĐƚĞƐ



o
o
o

•

•
•

ůĂƐƐĞƐϮϮ͕ϱŝϯϮ͕ϱ͗ϯŵĞƐŽƐ
ůĂƐƐĞƐϰϮ͕ϱ͗ϮŵĞƐŽƐ
ůĂƐƐĞƐϱϮ͕ϱ͗ϭŵĞƐ

ĞƚƵŵĂƐĨăůƚŝĐ

ů ďĞƚƵŵ ĂƐĨăůƚŝĐ ĠƐ ƵŶ ůůŝŐĂŶƚ ŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚ ƐžůŝĚ Ž ǀŝƐĐſƐ ƉƌĞƉĂƌĂƚ Ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌƐ
ŶĂƚƵƌĂůƐ͕ƉĞƌĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͕ŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŽΗĐƌĂĐŬŝŶŐ͟

dĞŵƉƐŵăǆŝŵĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐ͗
•
•
•

ŶŝžŶŝĐĂ
ĂƚŝžŶŝĐĂ
WŽůŝŵğƌŝĐĂ

>͛ĞŵƵůƐŝſ ďŝƚƵŵŝŶŽƐĂ ĠƐ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞ ŽďƚŝŶŐƵƚ ƉĞƌ ůĂ ĚŝƐƉĞƌƐŝſ ĚĞ ƉĞƚŝƚĞƐ ƉĂƌƚşĐƵůĞƐ Ě͛ƵŶ ůůŝŐĂŶƚ
ŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚĞŶƵŶĂƐŽůƵĐŝſĂƋƵŽƐĂ͕ĂŵďƵŶĂŐĞŶƚĞŵƵůƐŝŽŶĂŶƚ͘

^ŝĞůĐŝŵĞŶƚĞƐƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĞŶŐƌĂŶƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚƐƐ͛ŚĂĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌĞŶƐŝƚŐĞƐ͘
^ŝ Ğů ĐŝŵĞŶƚĞƐ ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂ ĞŶ ƐĂĐƐ͕ Ɛ͛ŚĂ Ě͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌ ĞŶ ƵŶůůŽĐ ƐĞĐ͕ ǀĞŶƚŝůĂƚ͕ ƉƌŽƚĞŐŝƚ ĚĞ ůĂ
ŝŶƚĞŵƉğƌŝĞŝƐĞŶƐĞĐŽŶƚĂĐƚĞĚŝƌĞĐƚĞĂŵďůĂƚĞƌƌĂ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐ͛ĂůƚĞƌŝŶůĞƐƐĞǀĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘

ŵƵůƐŝŽŶƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĞƐ

ĞƚƵŵĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚƉĞƌĂƌĞĐƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĂĐŝſ
ĞƚƵŵĨůƵǆĂƚ

ůďĞƚƵŵĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚŝĞůďĞƚƵŵĨůƵǆĂƚƐſŶůůŝŐĂƚƐŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚƐŽďƚŝŶŐƵƚƐƉĞƌůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ͕ĂƵŶ
ďĞƚƵŵĂƐĨăůƚŝĐ͕ĚĞĨƌĂĐĐŝŽŶƐůşƋƵŝĚĞƐ͕ŵĠƐŽŵĞŶǇƐǀŽůăƚŝůƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůĂĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſĚĞůƉĞƚƌŽůŝŝ
ĚĞůƋƵŝƚƌăƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚ͘



•

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ
ZͲϵϳZĞĂůĞĐƌĞƚŽϳϳϲͬϭϵϵϳ͕ĚĞϯϬĚĞŵĂŝŐ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐ͛ĂƉƌŽǀĂůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſƉĞƌůĂZĞĐĞƉĐŝſĚĞ
ŝŵĞŶƚƐ;ZͲϵϳͿ͘

YƵŝƚƌă

ů ƋƵŝƚƌă ĠƐ ƵŶ ůůŝŐĂŶƚ ŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚ ĚĞ ǀŝƐĐŽƐŝƚĂƚ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ƌĞƐŝĚƵ ďƌƵƚ
ŽďƚŝŶŐƵƚĂůĂĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĂĚĞůĐĂƌďſĂĂůƚĞƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͘


hE ϴϬͲϯϬϭͲϵϲ ͞ĞŵĞŶƚŽƐ͘ ĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͘ ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͘͟

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ



ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂĂŶŝžŶŝĐĂ

7.1.5 Lligats hidrocarbonats

Ăů ƋƵĞ ƚŝŶŐƵŝ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝ͕ ƐĞŶƐĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂŝŐƵĂ Ŷŝ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſ ĚĞů ďĞƚƵŵ ĂƐĨăůƚŝĐ
ĞŵƵůƐŝŽŶĂƚ͘ ,Ă ĚĞ ƐĞƌ ĂĚŚĞƌĞŶƚ ƐŽďƌĞ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ Ž ƐĞƋƵĞƐ͘ EŽ ŚĂ ĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌͲƐĞ
ĚƵƌĂŶƚů͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͘ĂůĂŐŝƚĂƌͲůĂŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĂďĂŶƐĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌͲůĂ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕
ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗

ůƐůůŝŐĂƚƐŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚƐĞƐƌĞŐŝƌĂŶƐĞŐŽŶƐůĞƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶƐĚĞůW'ϯͬϳϱ͘
YƵĂŶĞůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͛ƵƚŝůŝƚǌŝĞŶŽďƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ů͛ĂĐŽƌĚĚĞ'ŽǀĞƌŶĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĚĞϵĚĞ
ũƵŶǇĚĞϭϵϵϴ͕ĞǆŝŐĞŝǆƋƵĞĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƐŝŐƵŝŶĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂŽƉƵŐƵŝŶĂĐƌĞĚŝƚĂƌƵŶŶŝǀĞůůĚĞ
ƋƵĂůŝƚĂƚ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ ƐĞŐŽŶƐ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ ĂůƐ ĞƐƚĂƚƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƵŶŝſ ƵƌŽƉĞĂ Ž ĚĞ
ůΖƐƐŽĐŝĂĐŝſƵƌŽƉĞĂĚĞ>ůŝƵƌĞĂŶǀŝ͘
dĂŵďĠ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ ĐĂƐ͕ ĞƐ ƉƌŽĐƵƌĂƌă ƋƵĞ ĞůƐ ĞƐŵĞŶƚĂƚƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĚŝƐƉŽƐŝŶ ĚĞ ů͛ĞƚŝƋƵĞƚĂ ĞĐŽůžŐŝĐĂ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕ƌĞŐƵůĂĚĂĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚϴϴϬͬϭϵϵϮͬŽďĠĂůƚƌĞƐĚŝƐƚŝŶƚŝƵƐĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚƵƌŽƉĞĂ͘

•
•
•
•

dĂŵŝƐĂƚƌĞƚŝŶŐƵƚĂůƚĂŵşƐϬ͕ϬϴhE;E>dͲϭϰϮͿ͗фсϬ͕ϭϬй
ĞŵƵůƐŝďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϰϭͿƉĞƌĂƚŝƉƵƐZ͗хсϲϬй
ăƌƌĞŐĂĚĞƉĂƌƚşĐƵůĞƐ;E>dϭϵϰͿ͗EĞŐĂƚŝǀĂ
ƐƐĂŝŐĂŵďĞůƌĞƐŝĚƵĚĞĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͗
o
o

ƵĐƚŝůŝƚĂƚ;E>dϭϮϲͿ͗хсϰϬĐŵ
^ŽůƵďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϯϬͿ͗хсϵϳ͕ϱй

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƚŝƉƵƐ͗

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

65/162

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

66/162



o
o
o

ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂĂŶŝžŶŝĐĂ>ϮŽĞŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂĐĂƚŝžŶŝĐĂ>Ϯ

&ůĞǆŝďŝůŝƚĂƚĂϬΣ͗EŽŚŝŚĂƵƌăĐůŝǀĞůůĂŵĞŶƚƐ͕ĞƐĐĂůĞƐŶŝƉğƌĚƵĂĚ͛ĂĚŚĞƐŝǀŝƚĂƚ
ƐƐĂŝŐĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĂĨůĂŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͗^ΖŚĂĚĞĐĂƌďŽŶŝƚǌĂƌƐĞŶƐĞĨůƵŝƌ
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂů͛ĂŝŐƵĂ͗EŽƐ͛ŚĂŶĚĞĨŽƌŵĂƌďŽŵďŽůůĞƐŶŝƌĞĞŵƵůƐŝĨŝĐĂĐŝſ

ĂƌƌĞũĂĂŵďĐŝŵĞŶƚ;E>dϭϰϰͿ͗фсϮй

>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐƐ͛ŚĂŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŐŽŶƐůĂhEϭϬϰͲϮϴϭ͘

Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽ ĐŽŵƉůŝƌ Ăŵď ĂƋƵĞƐƚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ͕ ƉŽĚƌĂŶ ƐĞƌ ĂĐĐĞƉƚĂĚĞƐ ƉĞƌ ůĂ ͘K͘ ƉƌğǀŝĂ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůĂƐĞǀĂŝĚŽŶĞŢƚĂƚƉĞƌů͛ƷƐĂůƋƵĞĞƐƚĂŶĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐ͘

ĞƚƵŵĂƐĨăůƚŝĐ


ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂĐĂƚŝžŶŝĐĂ
Ăů ƋƵĞ ƚŝŶŐƵŝ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝ͕ ƐĞŶƐĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞ ůΖĂŝŐƵĂ Ŷŝ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſ ĚĞů ďĞƚƵŵ ĂƐĨăůƚŝĐ
ĞŵƵůƐŝŽŶĂƚ͘ ,Ă ĚĞ ƐĞƌ ĂĚŚĞƌĞŶƚ ƐŽďƌĞ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ Ž ƐĞƋƵĞƐ͘ EŽ ŚĂ ĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌͲƐĞ
ĚƵƌĂŶƚů͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͘ĂůĂŐŝƚĂƌͲůĂŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĂďĂŶƐĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌͲůĂ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕
ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗
•
•
•

ƵĐƚŝůŝƚĂƚ;E>dϭϮϲͿ͗хсϰϬĐŵ
^ŽůƵďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϯϬͿ͗хсϵϳ͕ϱй

•
•
•

ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƚŝƉƵƐ
Ăů ƋƵĞ ƚŝŶŐƵŝ ƵŶ ĂƐƉĞĐƚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝ͕ ƐĞŶƐĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂŝŐƵĂ Ŷŝ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſ ĚĞů ďĞƚƵŵ ĂƐĨăůƚŝĐ
ĞŵƵůƐŝŽŶĂƚ͘ ,Ă ĚĞ ƐĞƌ ĂĚŚĞƌĞŶƚ ƐŽďƌĞ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ Ž ƐĞƋƵĞƐ͘ EŽ ŚĂ ĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌͲƐĞ
ĚƵƌĂŶƚů͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͘ĂůĂŐŝƚĂƌͲůĂŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĂďĂŶƐĚ͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌͲůĂ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕
ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĞŵƵůƐŝſ͗
o
o
•
•
•
•

ĞŶƐŝƚĂƚƌĞůĂƚŝǀĂĂϮϱΣ͗Ϭ͕ϵϴͲϭ͕ϭϬŐͬĐŵϯ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚ͛ĂŝŐƵĂ͗ϰϬͲϱϱй

o
o
o
•
•
•

WĞƌϮϮϱǑ͗фсϮϱй
WĞƌϮϲϬǑ͗ϰϬйфсфсϳϬй
WĞƌϯϭϲǑ͗ϳϱйфсZфсϵϯй

ZĞƐŝĚƵƐĚĞůĂĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſĂϯϲϬǑ͗ϱϬйфсZфсϲϬй
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚ͛ĂŝŐƵĂĞŶǀŽůƵŵ͗фсϬ͕Ϯй
ƐƐĂũŽƐƐŽďƌĞĞůƌĞƐŝĚƵĚĞĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͗
WĞŶĞƚƌĂĐŝſ;ĂϮϱΣ͕ϭϬϬŐ͕ϱƐͿ;E>dϭϮϰͿ͗хсϭϮŵŵ͕фсϯϬŵŵ
ƵĐƚŝůŝƚĂƚ;ĂϮϱΣ͕ϱĐŵͬŵŝŶͿ;E>dϭϮϲͿ͗хсϭϬϬĐŵ
^ŽůƵďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϯϬͿ͗хсϵϵ͕ϱй

ĞƚƵŵĨůƵǆĂƚ

ƐĐĂůĨĂŵĞŶƚĂϭϬϬΣ͗EŽŚŝŚĂƵƌăŐƵĞƌǆĂŵĞŶƚ͕ĚĞŐŽƚĞŝŐŶŝĨŽƌŵĂĐŝſĚĞďŽŵďŽůůĞƐ
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WƵŶƚĚ͛ŝŶĨůĂŵĂĐŝſ;E>dϭϯϲͿ͗хсϯϴǑ
sŝƐĐŽƐŝƚĂƚ^ĂǇďŽůƚͲ&ƵƌŽů;E>dϭϯϯͿ͗ϳϱхсsхсϭϱϬ
ĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ;E>dϭϯϰͿ͗

o
o
o

ZĞƐŝĚƵĚĞĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſĞŶƉĞƐ͗ϰϱͲϲϬй
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐĞŶĚƌĞƐ͗ϱͲϯϬй
ŶĚƵƌŝŵĞŶƚ͗фсϮϰŚ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƌĞƐŝĚƵƐĞĐ͗
o

1ŶĚĞǆĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſ;E>dϭϴϭͿ͗хсͲϭ͕фснϭ
^ŽůƵďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϯϬͿ͗хсϵϵ͕ϱй
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚ͛ĂŝŐƵĂ;E>dϭϮϯͿ͗фсϬ͕Ϯй

,Ă ĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƐƉĞĐƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝ͘EŽŚĂĚĞƚĞŶŝƌĂŝŐƵĂŝ ŶŽŚĂĚĞ ĨĞƌĞƐĐƵŵĂĂů͛ĞƐĐĂůĨĂƌͲůŽ ĂůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚΖƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘ EŽ ŚĂ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ƐşŵƉƚŽŵĞƐ ĚĞ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſ͘ >Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſ ĚĞů ƚŝƉƵƐ ĚĞ
ďĞƚƵŵĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚƉĞƌĂƌĞĐƐĚĞŝŵƉƌŝŵĂĐŝſƐĞƌă&DͲϭϬϬ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĨşƐŝƋƵĞƐ
ĚĞůďĞƚƵŵĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗



•

•
•
•

ĞƚƵŵĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚƉĞƌĂƌĞŐƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĂĐŝſ͗

dĂŵŝƐĂƚƌĞƚŝŶŐƵƚĂůƚĂŵşƐϬ͕ϴhE;E>dϭϰϮͿ͗фсϬ͕ϭϬй
ăƌƌĞŐĂĚĞƉĂƌƚşĐƵůĞƐ;E>dϭϰϭͿ͗WŽƐŝƚŝǀĂ
ƐƐĂŝŐĂŵďĞůƌĞƐŝĚƵĚĞĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͗
o
o

ĂůƋƵĞƚŝŶŐƵŝƵŶĂƐƉĞĐƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝ͕ĂŝǆşĐŽŵƵŶĂĂďƐğŶĐŝĂƋƵĂƐŝĂďƐŽůƵƚĂĚ͛ĂŝŐƵĂ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
ŶŽĨŽƌŵŝĞƐĐƵŵĂĂů͛ĞƐĐĂůĨĂƌͲůŽĂůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚ͛ƷƐ͘,ĂĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŚŽŵŽŐğŶŝĂ͕ƐĞƌ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ŝ ǀŝƐĐſƐ͕ ŝ ĨůĞǆŝďůĞ Ă ďĂŝǆĞƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͘ dĂŶŵĂƚĞŝǆ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĂĚŚĞƌĞŶƚ Ăŵď ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐŵŝŶĞƌĂůƐĚĞůƐŐƌĂŶƵůĂƚƐ͕ƐŝŐƵŝŶƐĞƋƵĞƐŽŚƵŵŝĚĞƐ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗

67/162

,Ă ĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƐƉĞĐƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝ͘EŽŚĂĚĞƚĞŶŝƌĂŝŐƵĂŝ ŶŽŚĂĚĞ ĨĞƌĞƐĐƵŵĂĂů͛ĞƐĐĂůĨĂƌͲůŽ ĂůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚΖƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘ EŽ ŚĂŶ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ƐşŵƉƚŽŵĞƐ ĚĞ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſ͘  ŵĠƐ Ă ŵĠƐ͕ ůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĨşƐŝƋƵĞƐŚĂŶĚĞƐĞƌ͗
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•
•
•
•

ůƐďŝĚŽŶƐĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƉƌŽƚĞŐŝĚĞƐĚĞůĂƉůƵũĂ͕ůĂŚƵŵŝƚĂƚ͕ůĂĐĂůŽƌ͕ůĞƐŐĞůĂĚĞƐŝĚĞůĂŝŶĨůƵğŶĐŝĂ
ĚĞŵŽƚŽƌƐ͕ĨŽĐƐŽĂůƚƌĞƐĨŽŶƚƐĚĞĐĂůŽƌ͘

WƵŶƚĚ͛ŝŶĨůĂŵĂĐŝſǀͬĂ;E>dϭϯϲͿ͗хсϲϬΣ
&ĞŶŽůƐĞŶǀŽůƵŵ;E>dϭϵϬͿ͗фсϭ͕ϱй
EĂĨƚĂůŝŶĂĞŶŵĂƐƐĂ;E>dϭϵϭͿ͗фсϮй
ƐƐĂũŽƐƐŽďƌĞĞůƌĞƐŝĚƵĚĞĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͗
o

ĞƚƵŵƐĂƐĨăůƚŝĐƐ
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͗

WĞŶĞƚƌĂĐŝſ;ĂϮϱΣ͕ϭϬϬŐ͕ϱƐͿ;E>dϭϮϰͿ͗хсϭϬŵŵ͕фсϭϱŵŵ

YƵŝƚƌă

ŶĐĂŵŝŽŶƐĐŝƐƚĞƌŶĂĂŵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŝƚĞƌŵžŵĞƚƌĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐŝƚƵĂƚƐ
ĂůůŽĐƐǀŝƐŝďůĞƐ͘

,Ă ĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƐƉĞĐƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝ͘EŽŚĂĚĞƚĞŶŝƌĂŝŐƵĂŝ ŶŽŚĂĚĞ ĨĞƌĞƐĐƵŵĂĂů͛ĞƐĐĂůĨĂƌͲůŽ ĂůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗

ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͗

•
•

Ŷ ƚĂŶĐƐ ĂŢůůĂƚƐ͕ Ăŵď ǀĞŶƚŝůĂĐŝſ ŝ ƐŝƐƚĞŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͘ dŽƚƐ ĞůƐ ƚƵďƐ ĚĞ ĐăƌƌĞŐĂ ŝ ĚĞƐĐăƌƌĞŐĂ ŚĂŶ
Ě͛ĞƐƚĂƌĐĂůŽƌŝĨƵŐĂƚƐŝĂŢůůĂƚƐƚğƌŵŝĐĂŵĞŶƚ͘

ŽŶƚŝŶŐƵƚĚ͛ĂŝŐƵĂ͕ĞŶŵĂƐƐĂ;E>dϭϮϯͿ͗фсϬ͕ϱй
1ŶĚĞǆĚ͛ĞƐĐƵŵĂ;E>dϭϵϯͿ͗фсϴ

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

ĞƚƵŵƐĨůƵŢĚŝĨŝĐĂƚƐƉĞƌĂƌĞŐƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĂĐŝſ͕ďĞƚƵŵƐĨůƵǆĂƚƐŽƋƵŝƚƌă

ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƚŝƉƵƐ

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͗

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͗

ŶďŝĚŽŶƐŶĞƚƐŽĞŶĐĂŵŝŽŶƐĐŝƐƚĞƌŶĂ͘ůƐďŝĚŽŶƐŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŢƚƐƉĞƌƵŶĂǀŝƌŽůůĂĚ͛ƵŶĂƐŽůĂ
ƉĞĕĂ͕ ŶŽ ŚĂŶ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐ Ŷŝ ĨƵŐƵĞƐ ŝ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ŚĞƌŵğƚŝĐƐ͘ ůƐ ĐĂŵŝŽŶƐ ĐŝƐƚĞƌŶĂ ƉĞƌ Ă
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌďĞƚƵŵƐƚŝƉƵƐ&DϭϬϬ͕&ZϭϬϬŝĞůƐƋƵŝƚƌĂŶƐYϯϴŽYϯϬ͕ƉŽĚĞŶŶŽĞƐƚĂƌĐĂůĞĨĂĐƚĂƚƐ͘
>Ă ƌĞƐƚĂ ĚĞ ďĞƚƵŵƐ ŝ ƋƵŝƚƌĂŶƐ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ ĞŶ ĐŝƐƚĞƌŶĞƐ ĐĂůĞĨĂĐƚĂĚĞƐ ŝ ĞƋƵŝƉĂĚĞƐ ĚĞ
ƚĞƌŵžŵĞƚƌĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐŝƚƵĂƚƐĂůůŽĐƐǀŝƐŝďůĞƐ͘

ŶďŝĚŽŶƐŶĞƚƐ͕ƐĞŶƐĞĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŝĂŵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĂŶĐĂŚĞƌŵğƚŝĐĂ͘^͛ŝŶĚŝĐĂƌăĞůƉƌŽĚƵĐƚĞƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶ͘
ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͗
ŶĞůƐĞƵĞŶǀăƐŝĞŶůůŽĐƐƉƌŽƚĞŐŝƚƐĚĞůĂŝŶƚĞŵƉğƌŝĞŝƉĞƌƵŶƚĞŵƉƐŵăǆŝŵĚĞƐŝƐŵĞƐŽƐĂŵďů͛ĞŶǀăƐ
ƚĂŶĐĂƚŚĞƌŵğƚŝĐĂŵĞŶƚ͘
ŵƵůƐŝŽŶƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĞƐĂŶŝžŶŝƋƵĞƐŽĐĂƚŝžŶŝƋƵĞƐ͗
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͗
ŶďŝĚŽŶƐŶĞƚƐŽĞŶĐĂŵŝŽŶƐĐŝƐƚĞƌŶĂ͘ůƐďŝĚŽŶƐŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŢƚƐƉĞƌƵŶĂǀŝƌŽůůĂĚ͛ƵŶĂƐŽůĂ
ƉĞĕĂ͕ŶŽŚĂŶĚĞƚĞŶŝƌĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŶŝĨƵŐƵĞƐ͕ŚĂŶĚĞƐĞƌŚĞƌŵğƚŝĐƐŝŶŽĞƐƉŽĚĞŶƵƚŝůŝƚǌĂƌĞůƐĨĞƚƐ
ƐĞƌǀŝƌĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƉĞƌĞŵƵůƐŝŽŶƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ͘>ĞƐĐŝƐƚĞƌŶĞƐƉŽĚĞŶƐĞƌƐĞŶƐĞĂŢůůĂŵĞŶƚŶŝƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſ͘^ŝŚĂŶĐŽŶƚŝŶŐƵƚĂůƚƌĞƐůşƋƵŝĚƐŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŶĞƚĞƐĂďĂŶƐĚĞůĂĐăƌƌĞŐĂ͘
>ĞƐĐŝƐƚĞƌŶĞƐĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚƉĞƌĂƉƌĞŶĚƌĞŵŽƐƚƌĞƐ͘

ůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞŶŐƌĂŶƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚƐŚĂĚĞƐĞƌĞŶƚĂŶĐƐĂŢůůĂƚƐ͕ĂŵďǀĞŶƚŝůĂĐŝſ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŝ
ƵŶĂǀăůǀƵůĂƉĞƌĂƉƌĞŶĚƌĞŵŽƐƚƌĞƐ͘dŽƚƐĞůƐƚƵďƐĚĞĐăƌƌĞŐĂŝĚĞƐĐăƌƌĞŐĂŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌĐĂůŽƌŝĨƵŐĂƚƐ͘
ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͗
ůƐďŝĚŽŶƐĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƉƌŽƚĞŐŝĚĞƐĚĞůĂƉůƵũĂ͕ůĂŚƵŵŝƚĂƚ͕ůĂĐĂůŽƌ͕ůĞƐŐĞůĂĚĞƐŝĚĞůĂŝŶĨůƵğŶĐŝĂ
ĚĞ ŵŽƚŽƌƐ͕ ĨŽĐƐ Ž ĂůƚƌĞƐ ĨŽŶƚƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ ^ŝ Śŝ ŚĂŐƵĠƐ Ğů ƌŝƐĐ ƋƵĞ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĂŵďŝĞŶƚ ƉŽŐƵĠƐ
ĂƌƌŝďĂƌĂǀĂůŽƌƐƉƌŽƉĞƌƐĂůƉƵŶƚĚ͚ŝŶĨůĂŵĂĐŝſĚĞůƉƌŽĚƵĐƚĞ͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚ͛ĞǆƚƌĞŵĂƌůĂǀŝŐŝůăŶĐŝĂŝĂĐƚƵĂƌ
ĞŶĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͘
EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ
ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƚŝƉƵƐ

ů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚ ĞŶ ŐƌĂŶƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚƐ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĞŶ ƚĂŶĐƐ ĂŢůůĂƚƐ Ăŵď ǀĞŶƚŝůĂĐŝſ Ăŵď ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ
ĂĚĞƋƵĂƚƉĞƌĂƉƌĞŶĚƌĞŵŽƐƚƌĞƐ͘

EͲYͲϭϵϵϬZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϱϳϮͬϭϵϵϬ͕ĚĞϯϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂůĂŶŽƌŵĂďăƐŝĐĂ
ĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶEͲYͲϵϬΗƵďŝĞƌƚĂƐĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐďŝƚƵŵŝŶŽƐŽƐΗ͘



hE ϭϬϰϮϯϭ͗ϭϵϵϵ /ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ͘ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ ďŝƚƵŵŝŶŽƐŽƐ ŝ ďŝƚƵŵŝŶŽƐŽƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
ŵƵůƐŝŽŶĞƐĂƐĨăůƚŝĐĂƐ͘

ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ͗

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001


69/162

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

70/162

ŵƵůƐŝſďŝƚƵŵŝŶŽƐĂĐĂƚŝžŶŝĐĂŽĂŶŝžŶŝĐĂ͕ďĞƚƵŵŽƋƵŝƚƌă

•
•
•
•
•
•

ΎW'ϯͬϳϱKƌĚĞŶĚĞϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϭϵϳϲƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůWůŝĞŐŽĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂŽďƌĂƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝƉƵĞŶƚĞƐ͘
Ύ W' ϯͬϳϱ DK KƌĚĞŶ ĚĞ Ϯϭ Ě͛ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϭϵϴϴ ƐŽďƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ĚĞů
WůŝĞŐŽĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂŽďƌĂƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝƉƵĞŶƚĞƐ͘
ΎW'ϯͬϳϱDKϭKƌĚĞŶĚĞϴĚĞŵĂǇŽĚĞϭϵϴϵƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ƉƌĞĐĞƉƚŽƐĚĞůƉůŝĞŐŽĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂŽďƌĂƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝƉƵĞŶƚĞƐ͘


>ĂĚĞƐŝŐŶĂĐŝſƉĞƌƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐĞƐĨĂƌăĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůĨŽƌŵĂƚ͗dͲZͬͬdDͬŽŶ͗

Ύ W' ϯͬϳϱ DK ϯ KƌĚĞŶ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϵϵϵ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐƚƵĂůŝǌĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůWůŝĞŐŽĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂŽďƌĂƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝƉƵĞŶƚĞƐĞŶůŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŽŶŐůŽŵĞƌĂŶƚĞƐŚŝĚƌăƵůŝĐŽƐŝůŝŐĂŶƚĞƐŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂĚŽƐ͘

•
•
•
•
•

7.1.6 Aigua per a formigons
>͛ĂŝŐƵĂƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĞŶůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞŵŽƌƚĞƌƐŝĨŽƌŵŝŐŽŶƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĞŶƌĞŶƚĂƚƐĚĞƐŽƌƌĂ͕
ƉĞĚƌĞƐŝĨăďƌŝƋƵĞƐ͕ŚĂƵƌăĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŝŵƉŽƐĂĚĞƐĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϳğĚĞůΖ,͘

d͗ /ŶĚŝĐĂƚŝƵ ƋƵĞ ƐĞƌă ,D ƉĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĞŶ ŵĂƐƐĂ͕ , ƉĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĂƌŵĂƚ͕ ŝ ,W ƉĞů ĨŽƌŵŝŐſ
ƉƌĞƚŝďĂƚ
Z͗ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ͕ĞŶEͬŵŵϮ
͗>ůĞƚƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂĚĞůƚŝƉƵƐĚĞĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ͗&ĨůƵŢĚĂ͕ƚŽǀĂ͕WƉůăƐƚŝĐĂŝ^ƐĞĐĂ
dD͗'ƌĂŶĚăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞůŐƌĂŶƵůĂƚĞŶŵŵ͘
͗ĞƐŝŐŶĂĐŝſĚĞůΖĂŵďŝĞŶƚĂůƋƵĞƐΖĞǆƉŽƐĂƌăĞůĨŽƌŵŝŐſ


Ŷ ĞůƐ ĨŽƌŵŝŐŽŶƐ ĚĞƐŝŐŶĂƚƐ ƉĞƌ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐ͕ Ğů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŚĂ Ě͛ĞƐƚĂďůŝƌ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ůĂ
ďĂƌƌĞũĂĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶƚĂůƉĞƚŝĐŝŽŶĂƌŝůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐĚĞŐƌĂŶĚăƌŝĂŵăǆŝŵĂ
ĚĞů ŐƌĂŶƵůĂƚ͕ ĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ ŝ ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ůĞƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐ ĚĞƌŝǀĂĚĞƐ ĚĞů ƚŝƉƵƐ
Ě͛ĂŵďŝĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚ;ĐŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐŝŵĞŶƚŝƌĞůĂĐŝſĂŝŐƵĂͬĐŝŵĞŶƚͿ͘

7.1.7 Formigons estructurals
ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
&ŽƌŵŝŐſ Ăŵď Ž ƐĞŶƐĞ ĂĚĚŝĐŝŽŶƐ ;ĐĞŶĚƌĞƐ ǀŽůĂŶƚƐ Ž ĨƵŵ ĚĞ ƐşůŝĐĞͿ͕ ĞůĂďŽƌĂƚ ĞŶ ƵŶĂ ĐĞŶƚƌĂů
ĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ ůĞŐĂůŵĞŶƚ ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĚĂ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď Ğů ƚşƚŽů ϰƚ ĚĞ ůĂ ůůĞŝ ϮϭͬϭϵϵϮ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ũƵůŝŽů
Ě͛/ŶĚƷƐƚƌŝĂŝĞůZĞĂůĞĐƌĞƚϲϵϳͬϭϵϵϱĚĞϮϴĚ͛Ăďƌŝů͘
ůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕ůĂƐĞǀĂĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ͕ĞůƉƌŽĐĠƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſŝĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌ
Ě͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůĂ,͘
ďĂŶƐĚĞĐŽŵĞŶĕĂƌůĞƐŽďƌĞƐĞůdğĐŶŝĐdŝƚƵůĂƚŝƌĞĐƚŽƌĚĞů͛KďƌĂĨŝǆĂƌăůĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶƐŝŵŝĚĞƐĚĞůƐ
ăƌŝĚƐ Ă ďĂƌƌĞũĂƌ ƉĞƌ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůĂ ĐŽƌďĂ ŐƌĂŶƵůŽŵğƚƌŝĐĂ žƉƚŝŵĂ ŝ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ŵĠƐ ĂĚŝĞŶƚ ĚĞů
ĨŽƌŵŝŐſ͕ĂĚŽƉƚĂŶƚƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞƚƌĞƐ;ϯͿŵŝĚĞƐĚ͛ăƌŝĚƐ͘
ƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶ ĨŽƌŵŝŐſĚĞƉƌŽǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĂƐĞǀĂĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂŝƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĞƐĂůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ
ĂůƐƐĞƚ;ϳͿŝǀŝŶƚͲŝͲǀƵŝƚ;ϮϴͿĚŝĞƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĞůƐĞƵĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚŝĞůƐĞƵƉĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐ͘^ŝ
ĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĐŽŵƉůĞŝǆĞŶ ůĞƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ ĐŽŶƚŝŶŐƵĚĞƐ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ ŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ
dğĐŶŝƋƵĞƐŝ͕ƵŶĐŽƉǀĂůŝĚĂƚƉĞƌůĂ͘K͕͘ůĂĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſƉŽƚĚŽŶĂƌͲƐĞĐŽŵĂďŽŶĂ͕ƐĞŶƐĞƉĞƌũƵĚŝĐŝƋƵĞ
ĞŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐĚĞů͛ŽďƌĂůĂĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſĞƐŵŽĚŝĨŝƋƵŝĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐƋƵĞĞƐǀĂŐŝŶŽďƚĞŶŝŶƚ
ĚĞůƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚĚĞůĞƐƉƌŽǀĞƚĞƐĨĂďƌŝĐĂĚĞƐĚƵƌĂŶƚů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͘
>Ă ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĨĂďƌŝĐĂƚ ĞŶ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐ ƉŽƚ ĨĞƌ ƉĞƌ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐ Ž ƉĞƌ ĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ ŝ ƐĞ
Ŷ͛ĞǆƉƌĞƐƐĂƌă͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ůĂƐĞŐƺĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͗
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ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ
'ƌĂŶĚăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞůŐƌĂŶƵůĂƚ
dŝƉƵƐĚ͛ĂŵďŝĞŶƚĂůƋƵĞƐ͛ĞǆƉŽƐĂƌăĞůĨŽƌŵŝŐſ
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſƉĞůƐĨŽƌŵŝŐŽŶƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐ
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐŝŵĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐĂƚĞŶŬŐͬŵϯ͕ƉĞůƐĨŽƌŵŝŐŽŶƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ
>ĂŝŶĚŝĐĂĐŝſĚĞů͛ƷƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƋƵĞƚŝŶĚƌăĞůĨŽƌŵŝŐſ͗ĞŶŵĂƐƐĂ͕ĂƌŵĂƚŽƉƌĞƚŝďĂƚ
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ŶĞůƐĨŽƌŵŝŐŽŶƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ͕ĞůƉĞƚŝĐŝŽŶĂƌŝĠƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂĐŽŶŐƌƵğŶĐŝĂĚĞůĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚăƌŝĂ ŵăǆŝŵĂ ĚĞů ŐƌĂŶƵůĂƚ͕ ĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ ŝ ĐŽŶƚŝŶŐƵƚ ĞŶ
ĐŝŵĞŶƚ ƉĞƌ ŵĞƚƌĞ ĐƷďŝĐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ͕ŝ Ğů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ůĞƐ ŚĂƵƌă ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ͕ŝŶĚŝĐĂŶƚ ƚĂŵďĠ͕ ůĂ
ƌĞůĂĐŝſĂŝŐƵĂͬĐŝŵĞŶƚƋƵĞŚĂĞŵƉƌĂƚ͘
ŶĞůƐĨŽƌŵŝŐŽŶƐĂŵďĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĞƐƉĞĐŝĂůƐŽĚ͛ĂůƚƌĞƐĚĞůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐĞŶůĂĚĞƐŝŐŶĂĐŝſ͕ůĞƐ
ŐĂƌĂŶƚŝĞƐŝůĞƐĚĂĚĞƐƋƵĞĞůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŚĂŐŝĚ͛ĂƉŽƌƚĂƌƐĞƌĂŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐĂďĂŶƐĚĞů͛ŝŶŝĐŝĚĞů
ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͘
ůĨŽƌŵŝŐſŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌĂŵďůĞƐĞǆŝŐğŶĐŝĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞĞƐƚĂďůĞŝǆů͛ĂƌƚŝĐůĞϯϳ͘Ϯ͘ϯĚĞůĂŶŽƌŵĂ
,͘
^ŝĞůĨŽƌŵŝŐſĞƐƚăĚĞƐƚŝŶĂƚĂŽďƌĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂŽĂƌŵĂƚ͕ůĂ͘K͘ƉŽƚĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌͲŶĞů͛ƷƐĚĞ
ĐĞŶĚƌĞƐǀŽůĂŶƚƐŽĨƵŵĚĞƐşůŝĐĞ͘
>Ă ĐĞŶƚƌĂů ƋƵĞ ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌŝ ĨŽƌŵŝŐſ Ăŵď ĐĞŶĚƌĞƐ ǀŽůĂŶƚƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſ
ƐĞŐŽŶƐů͛Ăƌƚ͘Ϯϵ͘Ϯ͘ϮĚĞůĂ,ŝŚĂĚĞƉŽƐĂƌĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂŶăůŝƐŝĂů͛ĂďĂƐƚĚĞůĂ͘K͕͘ŽĚŝƐƉŽƐĂƌă
Ě͛ƵŶƐĞŐĞůůŽŵĂƌĐĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚŽĨŝĐŝĂůŵĞŶƚŚŽŵŽůŽŐĂƚĂŶŝǀĞůůŶĂĐŝŽŶĂůŽĚ͛ƵŶƉĂşƐŵĞŵďƌĞĚĞ
ůĂ͘
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>ĞƐĐĞŶĚƌĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂŶŽƌŵĂhEͺEϰϱϬ͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͗

ŶĐĂƉĐĂƐůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſĞŶƉĞƐĚĞů͛ĂĚĚŝƚŝƵŶŽŚĂĚĞƐƵƉĞƌĂƌĞůϱйĚĞůƉĞƐĚĞůĐŝŵĞŶƚƵƚŝůŝƚǌĂƚ͘

•

dŝƉƵƐĚĞĐŝŵĞŶƚ͗
•
•
•
•
•

&ŽƌŵŝŐſ ĞŶ ŵĂƐƐĂ͗ ŝŵĞŶƚƐ ĐŽŵƵŶƐ ;hE ϴϬͲϯϬϭͿ͕ ŝŵĞŶƚƐ ƉĞƌ Ă ƵƐŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůƐ ;hE ϴϬͲ
ϯϬϳͿ
&ŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ͗ŝŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐ;hEϴϬͲϯϬϭͿ
&ŽƌŵŝŐſƉƌĞƚŝďĂƚ͗ŝŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐƚŝƉƵƐD/͕//ͬͲ;hEϴϬͲϯϬϳͿ
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŝŶĐůŽƐĚŝŶƐĚĞůƐĐŝŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐĞůƐĐŝŵĞŶƚƐďůĂŶĐƐ;hEϴϬͲϯϬϱͿ
Ɛ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ŝŶĐůŽƐŽƐ ĞůƐ ĐŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĂĚĚŝĐŝŽŶĂůƐ ĐŽŵ ĞůƐ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐ ĂůƐ
ƐƵůĨĂƚƐŝͬŽĂů͛ĂŝŐƵĂĚĞŵĂƌ;hEϴϬͲϯϬϯͿ͕ŝĞůƐĚĞďĂŝǆĐĂůŽƌĚΖŚŝĚƌĂƚĂĐŝſ;hEϴϬͲϯϬϲͿ

o
o
•

KďƌĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂ͗хсϮϬϬŬŐͬŵϯ
KďƌĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ͗хсϮϱϬŬŐͬŵϯ
KďƌĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſƉƌĞƚŝďĂƚ͗хсϮϳϱŬŐͬŵϯ
ƚŽƚĞƐůĞƐŽďƌĞƐ͗фсϰϬϬŬŐͬŵϯ

ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂĨůƵŝĚĂ͗цϮĐŵ

•
•
•

&ŽƌŵŝŐſ Ăŵď ĨĐŬсϭϳϱ <ŐͬĐŵϮ ͗&ŽƌŵŝŐſ ĚĞ ŶĞƚĞũĂ͕ ĂŶŝǀĞůůĂŵĞŶƚ ƐŽƚĂ ĨŽŶĂŵĞŶƚƐ ŝ ƐŽůĞƌĞƐ͕
ĞŵŵŽƚůůĂŵĞŶƚĚĞĨŽƌŵĞƐƋƵĞŶŽƚŝŶŐƵŝŶĐĂƌăĐƚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ĐĂƉĂďĂƐĞŝĂŶŝǀĞůůĂŵĞŶƚĞŶůĂ
ƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞĨĞƌŵƐĨůĞǆŝďůĞƐ
,DϮϬͬWͬϮϬͬ//͗ůĞŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂ
,ϮϱͬWͬϮϬͬ//͗ůĞŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ


/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ

>ĂƌĞůĂĐŝſĂŝŐƵĂͬĐŝŵĞŶƚŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůĂŶŽƌŵĂ,͕ĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂ
ĐůĂƐƐĞ Ě͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ ;ƚĂƵůĂ ϯϳ͘ϯ͘Ϯ͘ĂͿ͘ >Ă ƌĞůĂĐŝſ ĂŝŐƵĂͬĐŝŵĞŶƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚ Ğů ƚŝƉƵƐ Ě͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ ŵĠƐ
ĨĂǀŽƌĂďůĞŚĂĚĞƐĞƌ͗
•
•
•

ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƐĞĐĂ͗EƵů
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƉůăƐƚŝĐĂŽƚŽǀĂ͗цϭĐŵ

>ůĞǀĂƚĚ͛ŝŶĚŝĐĂĐŝſĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞůĂ͘K͕͘Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƚŝƉƵƐĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐĂůƐĐĂƐŽƐƋƵĞ
Ɛ͛ŝŶĚŝƋƵĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ͗


ůĐŽŶƚŝŶŐƵƚŵşŶŝŵĚĞĐŝŵĞŶƚŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůĂŶŽƌŵĂ,͕ĞŶĨƵŶĐŝſ
ĚĞ ůĂ ĐůĂƐƐĞ Ě͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ ;ƚĂƵůĂ ϯϳ͘ϯ͘Ϯ͘ĂͿ͘ >Ă ƋƵĂŶƚŝƚĂƚ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚ Ğů ƚŝƉƵƐ
Ě͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſŵĠƐĨĂǀŽƌĂďůĞŚĂĚĞƐĞƌ͗
•
•
•
•

ƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĞŶĞůĐŽŶĚΖďƌĂŵƐ͗

&ŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂ͗фсϬ͕ϲϱŬŐͬŵϯ
&ŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ͗фсϬ͕ϲϱŬŐͬŵϯ
&ŽƌŵŝŐſƉƌĞƚŝďĂƚ͗фсϬ͕ϲϬŬŐͬŵϯ

dŽƚƐ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝŶŐƵŝŶ ĂŝŐƵĂ͕ ŚĂŶ Ě͛ĞƐƚĂƌ ƉƌŽũĞĐƚĂƚƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚ ĚĞ ůĞƐ
ĨŝƐƐƵƌĞƐ ŶŽ ĂƐƐŽůĞŝǆŝ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ Ϭ͘ϭ ŵŵ͕ Ăŵď ůĂ ƋƵĂů ĐŽƐĂ͕ Ě͛ĂĐŽƌĚ  Ăŵď ůĂ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞů
D͘K͘W͘d͘D͕͘͘ĂƋƵĞƐƚƐĞůĞŵĞŶƚƐƐĞƌĂŶĞƐƚĂŶĐƐ͘
WĞƌƚĂůĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌů͛ĞƐƚĂŶƋƵŝƚĂƚ͕ůĂƉŽƐĂĚĂĂů͛ŽďƌĂĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕ĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďƚŽƚĂĐƵƌĂĞǀŝƚĂŶƚ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſĚĞŶŝƵƐ͕ŝǀŝďƌĂŶƚůĂŵĂƐƐĂĚƵƌĂŶƚĞůƚĞŵƉƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌƚĂůĚ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌͲŶĞƵŶŶŝǀĞůů
ĚĞĐŽŵƉĂĐƚĂƚĞůĞǀĂƚ͘



ƐƌĞĐŽŵĂŶĂƋƵĞĚƵƌĂŶƚů͛ĂŵĂƐƐĂŵĞŶƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſƐ͛ĂĨĞŐĞŝǆŝƵŶĂŝƌĞũĂŶƚƉůĂƐƚŝĨŝĐĂŶƚƋƵĞŵŝůůŽƌŝůĂ
ƐĞǀĂƚƌĞďĂůůĂďŝůŝƚĂƚŝƉĞƌŵĞƚŝůĂŝŶĐůƵƐŝſĚΖĞŶƚƌĞƵŶϮŝĞůϯйĚ͛ĂŝƌĞ͘

ƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĞŶĞůĐŽŶĚΖďƌĂŵƐ;hEϴϯͲϯϭϯͿ͗



•
•
•
•

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚƐŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƐĞĐĂ͗ϬͲϮĐŵ
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƉůăƐƚŝĐĂ͗ϯͲϱĐŵ
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƚŽǀĂ͗ϲͲϵĐŵ
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂĨůƵŢĚĂ͗ϭϬͲϭϱĐŵ

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
Ŷ ĐĂŵŝŽŶƐ ĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ͘ ů ĨŽƌŵŝŐſ ŚĂ Ě͛ĂƌƌŝďĂƌ Ă ů͛ŽďƌĂ ƐĞŶƐĞ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶƐ ĞŶ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͕ĨŽƌŵĂŶƚƵŶĂďĂƌƌĞũĂŚŽŵŽŐğŶŝĂŝƐĞŶƐĞŚĂǀĞƌŝŶŝĐŝĂƚů͛ĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ͘

ůŝſĐůŽƌƚŽƚĂůĂƉŽƌƚĂƚƉĞůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚ͛ƵŶĨŽƌŵŝŐſŶŽƉŽƚĞǆĐĞĚŝƌ͗
•
•
•

YƵĞĚĂĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚƉƌŽŚŝďŝĚĂů͛ĂĚĚŝĐŝſĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůƋƵĂŶƚŝƚĂƚĚ͛ĂŝŐƵĂŽĚ͛ĂůƚƌĞƐƐƵďƐƚăŶĐŝĞƐƋƵĞ
ƉƵŐƵŝŶĂůƚĞƌĂƌͲŶĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů͘

WƌĞƚŝďĂƚ͗фсϬ͕ϮйƉĞƐĚĞůĐŝŵĞŶƚ
ƌŵĂƚ͗фсϬ͕ϰйƉĞƐĚĞůĐŝŵĞŶƚ
ŶŵĂƐƐĂĂŵďĂƌŵĂĚƵƌĂĚĞĨŝƐƐƵƌĂĐŝſ͗фсϬ͕ϰйƉĞƐĚĞůĐŝŵĞŶƚ
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ů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŚĂ ĚĞ ůůŝƵƌĂƌ Ăŵď ĐĂĚĂ ĐăƌƌĞŐĂ ƵŶ ĨƵůů ŽŶ ĐŽŶƐƚŝŶ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ͕ ůĞƐ ĚĂĚĞƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•

ĞĨŝŶŝĐŝſĚĞůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘

EŽŵĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůƋƵĞŚĂĞůĂďŽƌĂƚĞůĨŽƌŵŝŐſ
EƷŵĞƌŽĚĞƐğƌŝĞĚĞůĨƵůůĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
ĂƚĂĚĞůůŝƵƌĂŵĞŶƚ
o

•

7.1.8 Acer

ĂƌƌĞƐŽĐŽŶũƵŶƚƐĚĞďĂƌƌĞƐŵƵŶƚĂĚĞƐ͕ƚĂůůĂĚĞƐŝĐŽŶĨŽƌŵĂĚĞƐ͕ƉĞƌĂĞůĞŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ͘
ůĚŝăŵĞƚƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĚŽďůĞŐĂŵĞŶƚĚĞůĞƐďĂƌƌĞƐ;ŝͿŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͘

EŽŵĚĞůƉĞƚŝĐŝŽŶĂƌŝŝĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſ

•

ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͗
o
o

o

•

ĞƐŝŐŶĂĐŝſĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůΖĂƌƚ͘ϯϵ͘ϮĚĞůĂ,
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐŝŵĞŶƚĞŶŬŐͬŵϯ;ĂŵďϭϱŬŐĚĞƚŽůĞƌăŶĐŝĂͿ
•

ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞĐŝŵĞŶƚƉĞƌŵϯ
dŝƉƵƐĚ͛ĂŵďŝĞŶƚƐĞŐŽŶƐůĂƚĂƵůĂϴ͘Ϯ͘ϮĚĞůĂ,

•

^ŝчϭϮŵŵ͗ŝшϭϬ
^ŝϭϮŵŵфчϮϱŵŵ͗ŝшϭϭ
^ŝхϮϱŵŵ͗ŝшϭϮ

WĞƌůĂƌĞƐƚĂĚ͛ĂĐĞƌƐŝш;Ϯ&ǇŬͬϯ&ĐŬͿǆ͕ƉŽĚĞŶƚͲůŽƌĞĚƵŝƌĂƉůŝĐĂŶƚƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞϬ͕ϲƐŝĞů
ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚůĂƚĞƌĂůĚĞůĂďĂƌƌĂĚŽďůĞŐĂĚĂĠƐхϮ͘
KŶ͗
&ǇŬ͕ůşŵŝƚĞůăƐƚŝĐĚĞů͛ĂĐĞƌ
&ĐŬ͕ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĚĞƉƌŽũĞĐƚĞĚĞůĨŽƌŵŝŐſ

YƵĂŶƚŝƚĂƚĚĞĨŽƌŵŝŐſƋƵĞĐŽŵƉŽŶůĂĐăƌƌĞŐĂ͕ĞŶŵϯĚĞĨŽƌŵŝŐſĨƌĞƐĐ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĐĂŵŝſŝĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨĂůĂĚĞƐĐăƌƌĞŐĂ

͕ĚŝăŵĞƚƌĞŶŽŵŝŶĂůĚĞůĂďĂƌƌĂ͘

,ŽƌĂůşŵŝƚĚ͛ƷƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſ



ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

WĞůĐĂƐĚĞůƐĞƐƚƌĞƉƐ͕ĂƋƵĞƐƚĚŝăŵĞƚƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĚŽďůĞŐĂŵĞŶƚ;ŝͿ͕ŚĂĚĞƐĞƌшϯĐŵ͕ŝƐ͛ŚĂƵƌăĚĞ
ĐŽŵƉůŝƌůĂƌĞůĂĐŝſĚĞůƋƵĂĚƌĞƐĞŐƺĞŶƚ͗

EŽĠƐƉŽƚĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌ͘

s>KZ

чϭϮŵŵ
ϭϮŵŵфчϭϲŵŵ
ϭϲŵŵфчϮϱŵŵ
хϮϱŵŵ

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ
,Η/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂůΗ

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

^ŝчϮϱŵŵ͗ŝшϭϬ
^ŝхϮϱŵŵ͗ŝшϭϮ

WĞƌĂďĂƌƌĞƐĚ͛ĂĐĞƌϲϬϬ͗
o
o
o

ZĞůĂĐŝſĂŝŐƵĂͬĐŝŵĞŶƚ;ĂŵďϬ͕ϬϮĚĞƚŽůĞƌăŶĐŝĂͿ
dŝƉƵƐ͕ĐůĂƐƐĞŝŵĂƌĐĂĚĞůĐŝŵĞŶƚ
'ƌĂŶĚăƌŝĂŵăǆŝŵĂĚĞůŐƌĂŶƵůĂƚ
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ
dŝƉƵƐĚ͛ĂĚĚŝƚŝƵƐĞŐŽŶƐhEͺEϵϯϰͲϮ͕ƐŝŶΖŚŝŚĂ
WƌŽĐĞĚğŶĐŝĂŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚĚĞůĞƐĂĚĚŝĐŝŽŶƐŽŝŶĚŝĐĂĐŝſƋƵĞŶŽĞŶƚĠ

ŝшϭϬ

WĞƌĂďĂƌƌĞƐĚ͛ĂĐĞƌϱϬϬ͗
o
o

ĞƐŝŐŶĂĐŝſĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůůůŽĐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
o
o

•

•

&ŽƌŵŝŐŽŶƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſ͗
-

o
o
o
o
o
o

o

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ
&ŽƌŵŝŐŽŶƐĚĞƐŝŐŶĂƚƐƉĞƌƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐ͗
-

WĞƌĂďĂƌƌĞƐĚ͛ĂĐĞƌϰϬϬ͗

75/162

ϰϬϬ
шϮ͕ϱ
͘шϯ
шϰ
шϱ

s>KZŝ
ϱϬϬ
͘шϯ
шϰ
шϱ
шϲ

ϲϬϬ
шϰ
шϱ
шϲ
шϳ
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;&ǇŬĞŶŬƉͬĐŵϮ͖>͕ĞŶĐŵͿ

WĞƌ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůĞƐ hŶŝƚĂƚƐ ĚΖKďƌĂ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ Ă ů͛ĂƌŵĂƚ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ĨĞƌ ůĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĞƐůůŝƐƚĞŶ͗
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sĂůŽƌƐĚĞ>ĞŶƉŽƐŝĐŝſĚΖĂĚŚĞƌğŶĐŝĂĚĞĨŝĐŝĞŶƚ͗
o

WƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĞďĂůů
dĂůůĂƚ͕ĚŽďůĞŐĂƚŝƉƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂ
EĞƚĞũĂĚĞůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĨŽŶƐĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚŝĞƐƚĞƐĂĚĞůĨŽƌŵŝŐſĚĞŶĞƚĞũĂ
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐƐĞƉĂƌĂĚŽƌƐ
DƵŶƚĂƚŐĞŝĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂ
^ƵďũĞĐĐŝſĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂ
^ƵďũĞĐĐŝſĚĞů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂĂů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ

>сϭ͕ϰǆŵǆǆш&ǇŬǆͬϭϰϬ
;&ǇŬĞŶŬƉͬĐŵϮ͖>͕ĞŶĐŵͿ
sĂůŽƌƐĚ͚ŵĚ͛ĂĐŽƌĚĂůĂ,ǀŝŐĞŶƚĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ŽďƌĂ͘

•

o
o
o
o

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐ
>ĞƐ ďĂƌƌĞƐ Ě͛ĂĐĞƌ ĚĞ ůĞƐ ĂƌŵĂĚƵƌĞƐ ŶŽ ƉŽĚƌĂŶ ƚĞŶŝƌ ĞƐƋƵĞƌĚĞƐ Ŷŝ ĨŝƐƐƵƌĞƐ͕ ŝ ƚŝŶĚƌĂŶ ƵŶĂ ƐĞĐĐŝſ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϵϱйĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶŽŵŝŶĂů͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͗
>ůĂƌŐăƌŝĂĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞ͗EƵůͼůĂ;ŵşŶŝŵĂůΖĞƐƚĂďůĞƌƚĂͿ͘
>ůĂƌŐăƌŝĂĚĞůĂƐŽůĂƉĂ͗EƵůͼůĂ;ŵşŶŝŵĂůΖĞƐƚĂďůĞƌƚĂͿ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂůůŝƵƌĞĂƌŵĂĚƵƌĂʹƉĂƌĂŵĞŶƚ͗EƵůͼůĂ;ŵşŶŝŵĂůΖĞƐƚĂďůĞƌƚĂͿ͘
WŽƐŝĐŝſĚĞůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐ͗цϭϬŵŵ;ŶŽĂĐƵŵƵůĂƚŝƵƐͿ͘



ůƐĚŝăŵĞƚƌĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂ͕ůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐƐĞŐƵŝƌĂŶůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞ
ůĂ ͘K͘ Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĞƐƚĂƌĂŶ ŶĞƚĞƐ͕ ƐĞŶƐĞ žǆŝĚ ŶŽ ĂĚŚĞƌĞŶƚ͕ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ŐƌĞŝǆ Ŷŝ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ƐƵďƐƚăŶĐŝĞƐ
ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůƐ͘



ĂůĚƌă ƋƵĞ ĞůƐ ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐ ƐŝŐƵŝŶ ĞůƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĞŶ Ăů ƉƌŽũĞĐƚĞ ĂƉƌŽǀĂƚ ƉĞƌ ůĂ ͘K͕͘ ŶŽ ƐĞ͛Ŷ
ƉĞƌŵĞƚƌă ĐĂƉ ĂůƚƌĞ ƐĞŶƐĞ ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ͘K͘ ŝǆş ŵĂƚĞŝǆ͕ ƐĞƌă ƉĞƌŵĞƐĂ ůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ
ĨĞƌƌĂůůĂ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƐŽůĚĂĚƵƌĂ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞƐ ĨĂĐŝ Ăŵď ůĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ ŝ ŶŽƌŵĞƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ ůĂ
ƐĞǀĂďŽŶĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝƚĨĞƌĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐƉĞƌƐŽůĚĂĚƵƌĂĂůĞƐǌŽŶĞƐĚĞĨŽƌƚĂĐƵƌǀĂƚƵƌĂ
ĚĞ ů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂ ŝ ĨĞƌ ůĂ ƐƵďũĞĐĐŝſ ĚĞůƐ ĞƐƚƌĞƉƐ Ăŵď ůĞƐ ďĂƌƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ƋƵĞ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ĨĞƌͲƐĞ͕ ĞŶ
ĂƋƵĞƐƚĚĂƌƌĞƌĐĂƐ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶůůŝŐĂƚƐŝŵƉůĞ͘

ƐƉĞƌŵĞƚƌăĐŽůͼůŽĐĂƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚĞĐŽŵĂŵăǆŝŵƚƌĞƐďĂƌƌĞƐĚĞůΖĂƌŵĂĚƵƌĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͘WĞůĐĂƐƋƵĞŶŽ
ŚŝŚĂŐŝĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐ͕ůĂƉĞĕĂĞƐƚŝŐƵŝĨŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂĞŶƉŽƐŝĐŝſǀĞƌƚŝĐĂůŝůĂǌŽŶĂƐŝŐƵŝůĂĚĞƐŽůĂƉĂ͕
ƐĞ͛ŶƉĞƌŵĞƚƌăĨŝŶƐĂƋƵĂƚƌĞ͘

>ĞƐƐŽůĂƉĞƐŶŽƚŝŶĚƌĂŶŶŝŐĂŶǆŽƐŶŝƉŽƚĞƐŝƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞƐŽůĚĂƌůĞƐĚƵĞƐďĂŶĚĞƐĚĞůĂŐĞŶĞƌĂƚƌŝƵĞŶ
ƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂĐŝŶĐǀĞŐĂĚĞƐĞůĚŝăŵĞƚƌĞŶŽŵŝŶĂůĚĞůĂďĂƌƌĂŵĠƐŐƌŽƐƐĂ͘
^Ğƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƌŵĂĚƵƌĞƐ ĞƐƚŝŐƵŝŶ ƐƵďũĞĐƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ ŝ Ă ůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ
ŵĂŶƚŝŶŐƵŝŶůĂƐĞǀĂƉŽƐŝĐŝſĚƵƌĂŶƚůΖĂďŽĐĂĚĂŝǀŝďƌĂƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘WĞƌĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĐĂůĚƌăƐƵďũĞĐƚĂƌ
ůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐĂů͛ĞŶŐƌĂĞůůĂƚĚĞůƐĨŽŶĂŵĞŶƚƐ͘ŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐ͕ĐĂůĚƌăů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĂ͘K
ĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐĂďĂŶƐĚĞĐŽŵĞŶĕĂƌĞůĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͕͘

•
•

ŝƐƚăŶĐŝĂůůŝƵƌĞĂƌŵĂĚƵƌĂͲƉĂƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂĐŽƌĚĂůΖĂƌƚŝĐůĞϴ͘Ϯ͘ϮĚĞůĂŶŽƌŵĂ,;ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚͿ
шŵăǆŝŵшϬ͕ϴϬŐƌĂŶƵůĂƚŵăǆŝŵ
ŝƐƚăŶĐŝĂůůŝƵƌĞďĂƌƌĂĚŽďůĞŐĂĚĂʹƉĂƌĂŵĞŶƚшϮ
sĂůŽƌƐĚ͚>ĞŶƉŽƐŝĐŝſĚΖĂĚŚĞƌğŶĐŝĂďŽŶĂ͗
o

>сŵǆǆш&ǇŬǆͬϮϬϬшϭϱĐŵ
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ŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐ͕ĞůĚŝăŵĞƚƌĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞůŐƌƵƉĚĞůĞƐďĂƌƌĞƐŶŽŚĂƵƌăĚĞƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƐϱϬŵŵ͘
EŽƐ͛ŚĂŶĚĞƐŽůĂƉĂƌďĂƌƌĞƐĚĞшϯϮŵŵƐĞŶƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƐĂƚŝƐĨĂĐƚžƌŝĂŵĞŶƚĞůƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ͘
ůƐĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐƉĞƌƐŽůĂƉĂĚĞďĂƌƌĞƐĂŐƌƵƉĂĚĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϲϲ͘ϲ͘ϯĚĞůΖ,͕ŝĞŶĞů
ĐĂƐĚĞĨĞƌͲƐĞƉĞƌƐŽůĚĂĚƵƌĂĂŵďĂƌŵĂĚƵƌĞƐĚĞĚŝăŵĞƚƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϱŵŵ͕ŶŽƉŽĚĞŶĨĞƌͲƐĞĂŵď
ĐŽƌĚŽŶƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐ
>ĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĚŝƐƚăŶĐŝĞƐ͕ƐĞĐĐŝŽŶƐŝůůĂƌŐăƌŝĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗
•

ůƚƌĞƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐƐſŶ͗
•

ĂƌƌĞƐĐŽƌƌƵŐĂĚĞƐ

•
•
•

ŝƐƚăŶĐŝĂůůŝƵƌĞĞŶƚƌĞďĂƌƌĞƐĚ͛ĂƌŵĂĚƵƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĂŵďĂƌŵĂĚƵƌĞƐĚĞĚŝăŵĞƚƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
Ϯϱŵŵшŵăǆŝŵ͕ŝшϭ͕ϮϱŐƌĂŶƵůĂƚŵăǆŝŵŝшϮϬŵŵ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ůĞƐ ďĂƌƌĞƐ ĞŵƉĂůŵĂĚĞƐ͕ ƐĞŐŽŶƐ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſ ĚĞ ůΖĂƌŵĂĚƵƌĂ ш
ůŽŶŐŝƚƵĚĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞ;>Ϳ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂĞŶƚƌĞďĂƌƌĞƐĞŵƉĂůŵĂĚĞƐƉĞƌƐŽůĂƉĂчϰ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ďĂƌƌĞƐ ƚƌĂĐĐŝŽŶĂĚĞƐ ĞŵƉĂůŵĂĚĞƐ ƉĞƌ ƐŽůĂƉĂ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
o
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чϰ
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o
o
o
•

•
•

^ŝůчϱϬй͗ƚшŵăǆͬϯ͘
^ŝůхϱϬй͗ƚшϮǆŵăǆͬϯ͘
KŶ ů с й ĚĞ ďĂƌƌĞƐ ƐŽůĂƉĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ƐĞĐĐŝſ ŝ ŵăǆ с ^ĞĐĐŝſ ĚĞ ůĂ ďĂƌƌĂ
ƐŽůĂƉĂĚĂĚĞĚŝăŵĞƚƌĞŵĠƐŐƌĂŶ͘

>ůĂƌŐăƌŝĂĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞĞŶƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſƌĞĐƚĂш>͘
>ůĂƌŐăƌŝĂĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞĞŶƉŽƚĂŶŽƌŵĂůƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂ,͗
o
o

7.1.9 Morters sense additius
ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
ĂƌƌĞũĂĨĞƚĂĂŵďƐŽƌƌĂ͕ĐŝŵĞŶƚ͕ĂŝŐƵĂŝĐĂůĕƐŝĠƐĞůĐĂƐ͘
ŝŵĞŶƚƵƚŝůŝƚǌĂƚ͗
•
•

шϬ͕ϳ>
ϭϬǆǆϭϱĐŵ͘

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĂĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůĞƐĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ͗

>ůĂƌŐăƌŝĂĚĞůĂƐŽůĂƉĂшĂ>͘

•
•
•
•

DĂůůĂĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĂ

>ůĂƌŐăƌŝĂĚĞů͛ĂŶĐŽƌĂƚŐĞ͗>ǆƐͬƐƌĞĂůŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͗
•
•
•

шϬ͕ϯ>
шϭϬ
шϭϱĐŵ

шϬ͕ϯ>
шϭϬ
шϭϱĐŵ

шϬ͕ϯ>
шϭϱ
шϮϬĐŵ

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ



7.1.10

^ŝчϲŵŵ͗шϭϱϬŵŵ;ŵşŶŝŵƵŶĂƚƌĂŵĂͿ
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ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚ͛ǆĞĐƵĐŝſŝĚ͛hƚŝůŝƚǌĂĐŝſ

EͲ&>ͬϵϬΗEŽƌŵĂăƐŝĐĂĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘DƵƌŽƐZĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞ&ăďƌŝĐĂĚĞ>ĂĚƌŝůůŽ͘Η

>ůĂƌŐăƌŝĂĚĞůĂƐŽůĂƉĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŶŵĂůůĞƐƐƵƉĞƌƉŽƐĂĚĞƐ͗
•

ƐƉĂƐƚĂƌĂŶĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐΖŽďƚŝŶŐƵŝƵŶĂďĂƌƌĞũĂŚŽŵŽŐğŶŝĂŝƐĞŶƐĞƐĞŐƌĞŐĂĐŝŽŶƐ͘

WĞƌĂůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſŝůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůŵŽƌƚĞƌ͕ůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĞ
ϱΣ ŝ ϰϬΣ͘ >Ă ĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƐƚĂƌ ŶĞƚĂ ĂďĂŶƐ ĚĞ ůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞů ŵŽƌƚĞƌ͘ EŽ ƐΖŚĂŶ ĚĞ
ďĂƌƌĞũĂƌŵŽƌƚĞƌƐĚĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝſĚŝĨĞƌĞŶƚ͘^ΖŚĂĚΖĂƉůŝĐĂƌĂďĂŶƐƋƵĞƉĂƐƐŝŶϮŚŽƌĞƐĚĞƐĚĞůĂƉĂƐƚĂĚĂ͘

>ůĂƌŐăƌŝĂĚĞůĂƐŽůĂƉĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞŶŵĂůůĞƐƐƵƉĞƌƉŽƐĂĚĞƐ͗ϭ͕ϳ>ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͗
•
•
•

ϭ͗ϴͬϭ͗Ϯ͗ϭϬ͗хсϮϬŬŐͬĐŵϮ
ϭ͗ϲͬϭ͗ϱͬϭ͗ϳͬϭ͗ϭ͗ϳ͗хсϰϬŬŐͬĐŵϮ
ϭ͗ϰͬϭ͗Ϭ͕ϱ͗ϰ͗хсϴϬŬŐͬĐŵϮ
ϭ͗ϯͬϭ͗Ϭ͕Ϯϱ͗ϯ͗хсϭϲϬŬŐͬĐŵϮ

ŶĞůƐŵŽƌƚĞƌƐƉĞƌĨăďƌŝƋƵĞƐ͕ůĂĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂŚĂĚĞƐĞƌĚĞϭϳцϮĐŵ͕ŵĞƐƵƌĂŶƚůΖĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĂŵď
ĞůĐŽŶĚΖďƌĂŵƐ͘>ĂƉůĂƐƚŝĐŝƚĂƚŚĂĚĞƐĞƌƉŽĐŐƌĂƐƐĂ;E&>ͬϵϬͿ͘

>ůĂƌŐăƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƐŽůĂƉĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ŝ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĞŶ ŵĂůůĞƐ ĂĐŽďůĂĚĞƐ͗ Ă ǆ > ǆ Ɛ ͬ Ɛ ƌĞĂů ŚĂ ĚĞ
ĐŽŵƉůŝƌ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͗
•
•
•

DŽƌƚĞƌĚĞĐŝŵĞŶƚďůĂŶĐ͗>/ͬϰϮ͕ϱ
ůƚƌĞƐ͗D/ͬϯϮ͕ϱ



>ŝĞŶĐŵ͘
•

^ŝϲŵŵфчϴ͕ϱŵŵ͗шϮϱϬŵŵ;ŵşŶŝŵĚƵĞƐƚƌĂŵĞƐͿ
^ŝϴ͕ϱŵŵфчϭϮŵŵ͗шϰϬϬŵŵ;ŵşŶŝŵĚƵĞƐƚƌĂŵĞƐͿ



^ĞĐĐŝſĚĞůΖĂƌŵĂĚƵƌĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů;ƚͿ͗
o
o
o

•
•

шŵăǆŝŵ
шϮϬŵŵ
шϭ͕ϮϱŐƌĂŶƵůĂƚŵăǆŝŵ͘

Estrebades i apuntalaments

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐƉĂƌƚŝĚĞƐĚ͛ŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ
79/162
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80/162

ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚŝĚ͛ĞƐƚƌĞďĂĚĂƉĞƌĂĐŽŵƉƌŝŵŝƌůĞƐƚĞƌƌĞƐ͕ƉĞƌƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ĚĞůϭϬйĨŝŶƐĂůϭϬϬй͕ĂŵďĨƵƐƚĂŽĞůĞŵĞŶƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐ͘

DƵŶƚĂƚŐĞŝĚĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐŽĚĞĨƵƐƚĂƋƵĞĨŽƌŵĞŶůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ƉĞƌĂĚĞŝǆĂƌĞů
ĨŽƌŵŝŐſǀŝƐƚŽƉĞƌƌĞǀĞƐƚŝƌ͘

ƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚŝĞƐƚƌĞďĂĚĂĂĐĞůŽďĞƌƚĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůĂůĕĂĚĂ
ƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚŝĞƐƚƌĞďĂĚĂĚĞƌĂƐĞƐŝƉŽƵƐĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůĂŵƉůĂĚĂ
ƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚŝĞƐƚƌĞďĂĚĂĚĞƚƷŶĞů

>ΖĞǆĞĐƵĐŝſŝŶĐůŽƵƌăůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗



•
•
•
•
•
•
•

>͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂŝŶĐůŽƵůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•

Encofrats

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐƉĂƌƚŝĚĞƐĚ͛ŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•

7.1.11

WƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĞďĂůů
ǆĐĂǀĂĐŝſĚĞůΖĞůĞŵĞŶƚ
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůΖĂƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚŝůΖĞƐƚƌĞďĂĚĂ

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐ
>Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſ͕ ůĞƐ ƐĞĐĐŝŽŶƐ ŝ ůĞƐ ĚŝƐƚăŶĐŝĞƐ ĚĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚΖĞƐƚƌĞďĂĚĂ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ůĞƐ ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝůĂ͘K͘
>ĞƐ ƵŶŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůΖĞƐƚƌĞďĂĚĂ ŚĂŶ ĚΖĞƐƚĂƌ ĨĞƚĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶ
ĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶĂ ĨŽƌƚĂ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ŝ͕ ĞŶ ĂĐĂďĂƌ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ͕
ƋƵĞĚĂŶƚͲƐĞĞƐƚƌĞďĂƚƐƚŽƚƐĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐƋƵĞŚŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝŶ͘
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƉƌŽĐĠƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ
>ΖŽƌĚƌĞ͕ůĂĨŽƌŵĂĚΖĞǆĞĐƵĐŝſŝĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂƵƚŝůŝƚǌĂƌĞŶĐĂĚĂĐĂƐ͕ƐΖŚĂŶĚΖĂũƵƐƚĂƌĂůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞ
ůĂ͘K͘
ŶĞůĐĂƐƋƵĞƉƌŝŵĞƌĞƐĨĂĐŝƚŽƚĂůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſŝĚĞƐƉƌĠƐƐΖĞƐƚƌĞďŝ͕ůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſƐΖŚĂĚĞĨĞƌĚĞĚĂůƚĂďĂŝǆ
ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐƐƵƐƉĞƐĞƐ͘
^ŝ ůĞƐ ĚƵĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ ĞƐ ĨĂŶ ƐŝŵƵůƚăŶŝĂŵĞŶƚ͕ ůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ ƐΖŚĂ ĚĞ ĨĞƌ ƉĞƌ ĨƌĂŶŐĞƐ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ͕
Ě͛ŝŐƵĂůĂůĕĂĚĂĂůĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĞŶƚƌĞƚƌĂǀĞƐƐĞƐŵĠƐϯϬĐŵ͘
ƵƌĂŶƚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƐΖŚĂĚĞƉŽƐĂƌŵăǆŝŵĂĂƚĞŶĐŝſĞŶŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƐĞŶƐĞƋƵĞ
ƋƵĞĚŝŶĂů͛ĂĐĂďĂŵĞŶƚĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂƉĂƌƚƐŝŶĞƐƚĂďůĞƐƐĞŶƐĞĞƐƚƌĞďĂƌ͘

•
•

EĞƚĞũĂŝƉƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůƉůĂĚĞƌĞĐŽůǌĂŵĞŶƚ
DƵŶƚĂƚŐĞŝĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ
WŝŶƚĂƚĚĞůĞƐƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚĂŵďƵŶƉƌŽĚƵĐƚĞĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚ
dĂƉĂƚĚĞůƐũƵŶƚƐĞŶƚƌĞƉĞĐĞƐ
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐĚĞƐƵďũĞĐĐŝſŝĂƌƌŝŽƐƚƌĂŵĞŶƚ
ƉůŽŵĂƚŝĂŶŝǀĞůůĂŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ
ŝƐƉŽƐŝĐŝſĚ͛ŽďĞƌƚƵƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐĂůĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞ ůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ Ě͛ĂĐŽƌĚĂůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĚĞůĂ͘K͘
,ƵŵĞĐƚĂĐŝſĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ƐŝĨŽƐĚĞĨƵƐƚĂ
ĞƐŵƵŶƚĂƚŐĞŝƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚŝĚĞƚŽƚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĂƵǆŝůŝĂƌ͕ƵŶĐŽƉůĂƉĞĕĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĞƐƚŝŐƵŝĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞƐƵƉŽƌƚĂƌĞůƐĞƐĨŽƌĕŽƐ

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐ
ůƐĞůĞŵĞŶƚƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶůΖĞŶĐŽĨƌĂƚŝůĞƐƐĞǀĞƐƵŶŝŽŶƐŚĂŶĚĞƐĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚŵĞŶƚƌşŐŝĚĞƐŝƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐ
ƉĞƌƐƵƉŽƌƚĂƌ͕ƐĞŶƐĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐƐƵƉĞƌŝŽƌƐĂůĞƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐ͕ůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĞƐƚăƚŝƋƵĞƐŝĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ
ƋƵĞĞŶĐŽŵƉŽƌƚĂĞůĨŽƌŵŝŐŽŶĂŵĞŶƚ͘
>͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚŚĂĚ͛ĞƐƚĂƌƉŝŶƚĂƚĂŵďĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚĂďĂŶƐĚĞůŵƵŶƚĂƚŐĞ͕ƐĞŶƐĞƋƵĞŚŝŚĂŐŝ
ƌĞŐĂůŝŵƐ͘ >Ă ͘K͘ ŚĂ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌ ůĂ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚΖĂƋƵĞƐƚƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƐ ĂďĂŶƐ ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſ͘
ĂůĚƌăƋƵĞĞůĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚŶŽŝŵƉĞĚĞŝǆŝůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚ͘
ŝǆş ŵĂƚĞŝǆ͕ ĐĂůĚƌă ƋƵĞ ů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ ƐŝŐƵŝ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚŵĞŶƚ ĞƐƚĂŶĐ ĐŽŵ ƉĞƌ ŝŵƉĞĚŝƌ ƵŶĂ ƉğƌĚƵĂ
ĂƉƌĞĐŝĂďůĞ ĚĞ ƉĂƐƚĂ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ũƵŶƚĞƐ͕ ĞƐƐĞŶƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ŶĞƚĞũĂƌ Ğů ĨŽŶƐ ĚĞ ů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ ĂďĂŶƐ ĚĞ
ĐŽŵĞŶĕĂƌĂĨŽƌŵŝŐŽŶĂƌ͘
ĂůĚƌăƵŶ ŵƵŶƚĂƚŐĞƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚŝƵŶ ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚĨăĐŝůƐĞŶƐĞ ǆŽĐƐ ŶŝƐŽƚƌĂŐĂĚĞƐ͕ ŝŵĂƌĐĂƌ ů͛ĂůĕĂĚĂ
ŵăǆŝŵĂĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͕ĞƐƐĞŶƚŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ͕ĂďĂŶƐĚĞĐŽŵĞŶĕĂƌĂĨŽƌŵŝŐŽŶĂƌ͕ů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſƉĞƌƉĂƌƚ
ĚĞůĂ͘K͘

ŝăƌŝĂŵĞŶƚ ƐΖŚĂŶ ĚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ ĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ĚΖĂƉƵŶƚĂůĂŵĞŶƚ ŝ ĞƐƚƌĞďĂĚĂ ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚ
ĚĞƐƉƌĠƐĚĞƉůƵŐĞƐ͕ŶĞǀĂĚĞƐŽŐĞůĂĚĞƐ͕ŝƌĞĨŽƌĕĂƌͲƐĞĞŶĐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

ůƐƉƵŶƚĂůƐĚĞƐƵƉŽƌƚĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚĞƐƚĂƌĂŶĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚƚƌĂǀĂƚƐĞŶƚŽƚƐĚŽƐƐĞŶƚŝƚƐ͕ŝƐ͛ĂĚŽƉƚĂƌĂŶ
ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ŽƉŽƌƚƵŶĞƐ ƉĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ĞůƐ ĞŶĐŽĨƌĂƚƐ ŝ ŵŽƚůůĞƐ ŶŽ ŝŵƉĞĚĞŝǆŝŶ ůĂ ůůŝƵƌĞ ƌĞƚƌĂĐĐŝſ ĚĞů
ĨŽƌŵŝŐſ͘

Ŷ ĐĂƐ ĚΖŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ;ƚĞƌƌĞŶǇƐ ŝŶƵŶĚĂƚƐ͕ ŽůŽƌƐ ĚĞ ŐĂƐ͕ ƌĞƐƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƐΖŚĂŶ ĚĞ
ƐƵƐƉĞŶĚƌĞĞůƐƚƌĞďĂůůƐŝƉŽƐĂƌͲŚŽĞŶĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĚĞůĂ͘K͘

ďĂŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐŽŶĂƌ Ɛ͛ŚĂƵƌă ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĞƐ ĂƌŵĂĚƵƌĞƐ͕ Ğů ŶŝǀĞůů͕
ůΖĂƉůŽŵĂƚŝůĂƐŽůŝĚĞƐĂĚĞůĐŽŶũƵŶƚ͕ƐĞŶƐĞƚƌĂŶƐŵĞƚƌĞĂůΖĞŶĐŽĨƌĂƚǀŝďƌĂĐŝŽŶƐĚĞŵŽƚŽƌƐ͘
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ůĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚĚĞĞůĞŵĞŶƚƐǀĞƌƚŝĐĂůƐĚΖĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƉĞƚŝƚĐĂŶƚĞůů͕ƉŽĚƌăĨĞƌͲƐĞĂůĐĂƉĚĞƚƌĞƐĚŝĞƐĚĞ
ĨŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂ ůĂ ƉĞĕĂ͕ ŶŽŵĠƐ Ɛŝ ĚƵƌĂŶƚ ĂƋƵĞƐƚ ŝŶƚĞƌǀĂů ŶŽ Śŝ ŚĂ ŚĂŐƵƚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ďĂŝǆĞƐ Ž
ĚΖĂůƚƌĞƐĐĂƵƐĞƐƋƵĞƉƵŐƵŝŶĂůƚĞƌĂƌĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŶŽƌŵĂůĚΖĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘
ŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐůĂ͘K͘ƉŽĚƌăƌĞĚƵŝƌĞůƚĞƌŵŝŶŝĂŶƚĞƌŝŽƌƋƵĂŶŚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝŽƉŽƌƚƷ͕ŝͬŽƉƌĞŶĚƌĞůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ƉĞƌũƵĚŝĐŝƐ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝŶ ĚĞƌŝǀĂƌ ĨŝƐƐƵƌĞƐ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶ
ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ͘
ůƐ ĨŝůĨĞƌƌŽƐ ŝ ĂŶĐŽƌĂƚŐĞƐ ĚĞ ůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ ƋƵĞ ŚĂŐŝŶ ƋƵĞĚĂƚ ĨŝǆĂƚƐ Ăů ĨŽƌŵŝŐſ͕ ƐΖŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƌĞƚŝƌĂƌ ŝͬŽ
ƚĂůůĂƌĂůƌĂƐĚĞůƉĂƌĂŵĞŶƚ͘
^ŝ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĞŶ ƚĂƵůĞƌƐ ĚĞ ĨƵƐƚĂ͕ ůĞƐ ũƵŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ĂƋƵĞƐƚƐ ŶŽ ŚĂŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƌĞ ĨƵŐŝƌ ƉĂƐƚĂ ĚƵƌĂŶƚ Ğů
ĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͘WĞƌĞǀŝƚĂƌͲŚŽĞƐƉŽĚƌăĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌƵŶƐĞŐĞůůĂŶƚĂĚĞƋƵĂƚ͘

DŽǀŝŵĞŶƚƐůŽĐĂůƐĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͗чϱŵŵ͘
DŽǀŝŵĞŶƚƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚ;>сůůƵŵͿ͗ч>ͬϭϬϬϬ͘

^ŽƐƚƌĞƐŝůůŽƐĞƐĚ͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
>ĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĂĨŽƌĂƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐƐΖŚĂĚĞĚĞĚƵŝƌĚĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƚŽƚĂůĚĞůƐŽƐƚƌĞŽůůŽƐĂ
ĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
&ŽƌĂƚƐĚĞчϭ͕ϬϬŵϮ͗EŽĞƐĚĞĚƵĞŝǆĞŶ
&ŽƌĂƚƐĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞхϭ͕ϬϬŵϮ͗ƐĚĞĚƵĞŝǆĞůϭϬϬй͘

^ΖŝŶĐůŽƵ ĚŝŶƐĚΖĂƋƵĞƐƚƐĐƌŝƚĞƌŝƐůΖĞǆĐĠƐĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĂƌĞů ƉĞƌşŵĞƚƌĞĚĞůƐ
ĨŽƌĂƚƐ͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐŐƌăĨŝƋƵĞƐ͗
•
•

ŶğƉŽƋƵĞƐĚĞƉůƵŐĞƐĨŽƌƚĞƐƐΖŚĂĚĞƉƌŽƚĞŐŝƌĞůĨŽŶƐĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚĂŵďůŽŶĞƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĚĞƐŽ
ƉůăƐƚŝĐƐ͘

•
•

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐŐĞŶĞƌĂůƐĚĞŵƵŶƚĂƚŐĞŝĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚƉĞůĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͗
•
•

ůƐ ĞŶĐŽĨƌĂƚƐ ĚΖĞůĞŵĞŶƚƐ ƌĞĐƚĞƐ Ž ƉůĂŶƐ ĚĞ ŵĠƐ ĚĞ ϲ ŵ ĚĞ ůůƵŵ ůůŝƵƌĞ͕ ƐΖŚĂŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ăŵď ůĂ
ĐŽŶƚƌĂĨůĞƚǆĂ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ƉĞƌ ƚĂů ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚ ŝ ĐĂƌƌĞŐĂƚ ůΖĞůĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŶƐĞƌǀŝ ƵŶĂ
ůůĞƵŐĞƌĂ ĐŽŶĐĂǀŝƚĂƚ Ă ůĂ ŝŶƚƌĂĚſƐ͘ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŶƚƌĂĨůĞƚǆĂ ƐŽů ƐĞƌ ĚĞ ůΖŽƌĚƌĞ ĚΖƵŶĂ ŵŝůͼůğƐŝŵĂ ĚĞ ůĂ
ůůƵŵ͘

7.1.12

&ŽƌŵŝŐſǀŝƐƚ͗цϱŵŵͬŵŝцϬ͕ϱйĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſ
WĞƌĂƌĞǀĞƐƚŝƌ͗цϭϱŵŵͬŵ͘

Peces rectes de formigó amb rigola per a vorades

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐůĞŵĞŶƚƐ



WĞĕĂ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŝƐŵăƚŝĐĂ͕ ŵĂƐƐŝƐƐĂ ŝ Ăŵď ƵŶĂ ƐĞĐĐŝſ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů
ĂĚĞƋƵĂĚĂĂůĞƐƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐĂůĞƐƋƵĞĚĞůŝŵŝƚĂ͘

^ŝ ĐĂů ƉƌĞƚŝďĂƌ ĂůŐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ͕ ĂďĂŶƐ ĚĞů ƚŝďĂƚ ƐΖŚĂŶ ĚĞ ƌĞƚŝƌĂƌ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚĞůƐ ĞŶĐŽĨƌĂƚƐ ŝ
ƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞĞůĞŵĞŶƚƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝƉĂƌƚĚĞůΖĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐƚŝƉƵƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

^ŝ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ ŝ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ ƉĂƐƐĞŶ ŵĠƐ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵĞƐŽƐ͕ ƐΖŚĂ ĚĞ ĨĞƌ ƵŶĂ
ƌĞǀŝƐŝſƚŽƚĂůĚĞůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͘
WĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůƚĞŵƉƐĚĞĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ƐΖŚĂŶĚΖĂŶŽƚĂƌĂůΖŽďƌĂůĞƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŵăǆŝŵĞƐŝŵşŶŝŵĞƐ
ĚŝăƌŝĞƐŵĞŶƚƌĞĚƵƌŝŶĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚΖĞŶĐŽĨƌĂƚŝĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ĂŝǆşĐŽŵůĂĚĂƚĂĞŶƋƵğƐΖŚĂĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ
ĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚ͘
ůĞŵĞŶƚƐǀĞƌƚŝĐĂůƐ
WĞƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŶĞƚĞũĂĚĞůĨŽŶƐĚĞů͛ĞŶĐŽĨƌĂƚƐ͛ŚŝĨĂƌĂŶŽďĞƌƚƵƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐĂůĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
ĂůĚƌă ƉƌĞǀĞƵƌĞ Ă ůĞƐ ƉĂƌĞƚƐ ůĂƚĞƌĂůƐ ĚĞůƐ ĞŶĐŽĨƌĂƚƐ ĨŝŶĞƐƚƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚŝŶ ůĂ
ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ͘ ƋƵĞƐƚĞƐ ŽďĞƌƚƵƌĞƐ ƚŝŶĚƌĂŶ ƵŶ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚ ǀĞƌƚŝĐĂů ŝ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů ŶŽ
ŵĠƐŐƌĂŶĚΖƵŶŵĞƚƌĞ͘ƐƚĂŶĐĂƌĂŶƋƵĂŶĞůĨŽƌŵŝŐſĂƌƌŝďŝĂůĂƐĞǀĂĂůĕĂĚĂ͘

•
•

DŽŶŽĐĂƉĂ͗ƉĞĕĂĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌƵŶƐŽůƚŝƉƵƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂ
ŽďůĞ ĐĂƉĂ͗ ƉĞĕĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉĞƌ ƵŶ ŶƵĐůŝ ĚΖƵŶ ƐŽů ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ĞŶ ŵĂƐƐĂ ŝ ƵŶĂ ĐĂƉĂ
ĚΖĂĐĂďĂƚĚĞŵŽƌƚĞƌĚĞĐŝŵĞŶƚ͕ĞŶůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƌĞƐǀŝƐƚĞƐ

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶůĞƐĨŽƌŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•
•

ZĞĐƚĞ
ŽƌďĂ
ZĞĐƚĞĂŵďƌŝŐŽůĂ
WĞƌĂŐƵĂůƐ

,ĂĚĞƚĞŶŝƌƵŶĐŽůŽƌƵŶŝĨŽƌŵĞŝƵŶĂƚĞǆƚƵƌĂůůŝƐĂĞŶƚŽƚĂůĂƐĞǀĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͘>ĞƐĐĂƌĞƐǀŝƐƚĞƐŚĂŶĚĞ
ƐĞƌƉůĂŶĞƐŝůĞƐĂƌĞƐƚĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐĂƌƌŽĚŽŶŝĚĞƐ͘ŶůĞƐƉĞĐĞƐĚĞĚŽďůĞĐĂƉĂ͕ůĂĐĂƌĂǀŝƐƚĂŚĂĚΖĞƐƚĂƌ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚƵŶŝĚĂĂůĨŽƌŵŝŐſĚĞůŶƵĐůŝ͘>ĂƉĞĕĂŶŽŚĂĚĞƚĞŶŝƌĞƐƋƵĞƌĚĞƐŶŝĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐĂůĞƐ
ĂƌĞƐƚĞƐ͘

ůĞŵĞŶƚƐŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ
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Ŷ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ ĚĞ ĚŽďůĞ ĐĂƉĂ͕ ůĂ ĐĂƉĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŚĂ ĚĞ ĐŽďƌŝƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚ ůĞƐ ĐĂƌĞƐ ǀŝƐƚĞƐ͘ EŽ
ƐΖĂĚŵĞƚůΖĂƉĂƌŝĐŝſĂůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞůƐŐƌĂŶƵůĂƚƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſĚĞůŶƵĐůŝ͘
>ůĂƌŐăƌŝĂ͗
•
•
•
•

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ
hŶĞůĞŵĞŶƚĚĞĐĂĚĂƉĂƋƵĞƚƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚ͕ŚĂĚĞƉŽƌƚĂƌůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐŵĂƌĐĂĚĞƐĞŶƵŶĂĚĞůĞƐ
ĐĂƌĞƐŶŽǀŝƐƚĞƐ͗

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂĨůĞǆŝſ͗

•

sĂůŽƌŵŝƚũă͗хсϯ͕ϱEͬŵŵϮ
sĂůŽƌƵŶŝƚĂƌŝ͗хсϮ͕ϴEͬŵŵϮ

ΎW'ϯͬϳϱΗWůŝĞŐŽĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂKďƌĂƐĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝWƵĞŶƚĞƐ͘Ηŵď
ůĞƐĞƐŵĞŶĞƐĂƉƌŽǀĂĚĞƐƉĞƌůĞƐKƌĚƌĞƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůƐ͘;KϮϵĚĞůϯͲϮͲϭϵϴϴ͕KϭϭϴĚĞůϭϴͲϱͲϭϵϴϵ͕
K ϮϰϮ ĚĞůϵͲϭϬͲϭϵϴϵ͕K ϭϵ ĚĞů ϮϮͲϭͲϮϬϬϬ͕ KϮϰ ĚĞůϮϴͲϭͲϮϬϬϬ͕ K ϱϲĚĞůϲͲϯͲϮϬϬϮ͕ K
ϭϯϵĚĞůϭϭͲϲͲϮϬϬϮͿ͘

sĂůŽƌŵŝƚũă͗хсϱ͕ϬEͬŵŵϮ
sĂůŽƌƵŶŝƚĂƌŝ͗хсϰ͕ϬEͬŵŵϮ

ůĂƐƐĞZϲ͗
o
o

EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ
jƐŝƐĞĐĐŝſŶŽƌŵĂůŝƚǌĂĚĂ
ůĂƐƐĞ
ĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ
WĞƌşŽĚĞĞŶĚŝĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƋƵĂůĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚŐĂƌĂŶƚĞŝǆůĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ͘

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ

ůĂƐƐĞZϱ͗
o
o

•

•
•
•
•
•

ůĂƐƐĞZϯ͕ϱ͗
o
o

ŵƉůăƌŝĂ͗цϯŵŵ
ůĕăƌŝĂ͗цϱŵŵ
ŽŶŝĐŝƚĂƚŝŐƵĞƌǆĂŵĞŶƚ͗фсϱŵŵ

>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ŐĞŽŵğƚƌŝƋƵĞƐŝŵĞĐăŶŝƋƵĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĚĞůĂŶŽƌŵĂhEϭϮϳͲϬϮϱŝƐΖŚĂŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŐŽŶƐĂƋƵĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͘

WĞĕĂƌĞĐƚĂ͗ϭϬϬĐŵ
WĞĕĂƌĞĐƚĂĂŵďƌŝŐŽůĂ͗ϭϬϬͲϱϬĐŵ
WĞĕĂĐŽƌďĂ͗ϳϴĐŵ
WĞĕĂĞŶĞƐĐĂŝƌĞ͗ϱϬĐŵ

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͗хсϰϬϬŬŐͬĐŵϮ

•

•
•
•

hEϭϮϳͲϬϮϱͲϵϵŽƌĚŝůůŽƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͘

sĂůŽƌŵŝƚũă͗хсϲ͕ϬEͬŵŵϮ
sĂůŽƌƵŶŝƚĂƌŝ͗хсϰ͕ϴEͬŵŵϮ

7.1.13

Panots

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĚĞƐŐĂƐƚ͗фсϮϯŵŵ

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ

ďƐŽƌĐŝſĚΖĂŝŐƵĂйĞŶŵĂƐƐĂ͗

WĞĕĂƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂĨĞƚĂĂŵďĐŝŵĞŶƚ͕ŐƌĂŶƵůĂƚƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĂŵďĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ƉĞƌĂůĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſ
ĚĞǀŽƌĞƌĞƐ͘

•
•

sĂůŽƌŵŝƚũă͗фсϵ͕Ϭй
sĂůŽƌƵŶŝƚĂƌŝ͗фсϭϭ͕Ϭй

>ĞƐ ƉĞĐĞƐ ƉŽĚĞŶ ƐĞƌ ŵŽŶŽĐĂƉĂ͕ ĨŽƌŵĂĚĞƐ ƉĞƌ ƵŶĂ ĐĂƉĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌ͕ Ž ďŝĐĂƉĂ ĨŽƌŵĂĚĞƐ ƉĞƌ
ƵŶĂĐĂƉĂǀŝƐƚĂŝƵŶĂĂůƚƌĂĚĞďĂƐĞ͘

'ĞůĂďŝůŝƚĂƚ͗/ŶŚĞƌĞŶƚĂцϮϬΣ

>Ă ƉĞĕĂ ŚĂ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ƵŶ ĐŽůŽƌ ŝ ƵŶĂ ƚĞǆƚƵƌĂ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ Ă ƚŽƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͘ ůƐ ĂŶŐůĞƐ ŝ ůĞƐ ĂƌĞƐƚĞƐ
ƌĞĐƚĞƐĂůĂĐĂƌĂƉůĂŶĂŚĂŶĚĞƐĞƌƌĞĐƚĞƐ͘EŽŚĂŶĚĞƐĞƌǀŝƐŝďůĞƐĞůƐŐƌĂŶƵůĂƚƐĚĞůŵŽƌƚĞƌĞŶůĂĐĂƉĂ
ǀŝƐƚĂ͘EŽƉŽƚƚĞŶŝƌĞƐƋƵĞƌĚĞƐŶŝĐĂƉĂůƚƌĞĚĞĨĞĐƚĞ͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͗
•

>ůĂƌŐăƌŝĂ͗
o
o

>ĂĨŽƌŵĂĚΖĞǆƉƌĞƐƐŝſĚĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐĞŵƉƌĞŚĂĚĞƐĞƌ͗>ůĂƌŐăƌŝĂǆĂŵƉůăƌŝĂǆŐƌƵŝǆ͘

WĞĕĂƌĞĐƚĂ͗цϱŵŵ
WĞĕĂĐŽƌďĂŽĞŶĞƐĐĂŝƌĞ͗цϭϬŵŵ
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ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĨůĞǆŝſ͗
•
•

7.1.14

sĂůŽƌŵŝŐ͗хсϰ͕ϬDWĂ
sĂůŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͗хсϯ͕ϮDWĂ

Mescles bituminoses en calent

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐ

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĚĞƐŐĂƐƚƉĞƌĂďƌĂƐŝſ͗фсϮϭŵŵ

ŽŵďŝŶĂĐŝſĚΖƵŶůůŝŐĂŶƚŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚ͕ŐƌĂŶƵůĂƚƐŝƉŽůƐŵŝŶĞƌĂů͕ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĞƐĐĂůĨĂƚƐ͕ƋƵĞĞƐƉŽƐĂ
ĂůΖŽďƌĂĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůΖĂŵďŝĞŶƚ͘

ďƐŽƌĐŝſĚΖĂŝŐƵĂ͗фϲй

ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶƚŽƚĞƐůĞƐŵĞƐĐůĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĞƐĂůΖĂƌƚŝĐůĞϱϰϮĚĞůW'ϯͬϳϱ͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͗

ůƐ ŐƌĂŶƵůĂƚƐ ĞƐƚĂƌĂŶ ŶĞƚƐ͕ ƐĞŶƐĞ ƚĞƌƌŽƐƐŽƐ ĚΖĂƌŐŝůĂ͕ ŵĂƚğƌŝĂ ǀĞŐĞƚĂů͕ ŵĂƌŐĂ Ž ĚΖĂůƚƌĞƐ ŵĂƚğƌŝĞƐ
ĞƐƚƌĂŶǇĞƐ͘

•
•
•
•
•

'ƌƵŝǆ͗
'ƌƵŝǆфϰϬŵŵ͗цϮŵŵ
'ƌƵŝǆхсϰϬŵŵ͗цϯŵŵ
>ůĂƌŐăƌŝĂ͗цϭ͕Ϯŵŵ
WůĂŶŽƌ͗цϬ͕ϯйĚĞůĂĚŝĂŐŽŶĂů

'ƌĂŶƵůĂƚŐƌŽƐ
,Ă ĚĞƋƵĞĚĂƌƌĞƚŝŶŐƵƚ ƉĞůƚĂŵşƐϮ͕ϱŵŵhEϳͲϬϱϬ͘,ĂĚĞƉƌŽĐĞĚŝƌĚĞůĂƚƌŝƚƵƌĂĐŝſĚĞƉĞĚƌĂĚĞ
ƉĞĚƌĞƌĂŽŐƌĂŶƵůĂƚŶĂƚƵƌĂů͘ůƚƌĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƐſŶ͗

>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ŐĞŽŵğƚƌŝƋƵĞƐŝŵĞĐăŶŝƋƵĞƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĚĞůĂŶŽƌŵĂhEϭϮϳͲϬϮϯŝƐΖŚĂŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŐŽŶƐĂƋƵĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͘

•
•

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

•

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ

'ƌĂŶƵůĂƚĨŝ

ŵƉĂƋƵĞƚĂƚƐƐŽďƌĞƉĂůĞƚƐ͘

,ĂĚĞƉĂƐƐĂƌƉĞůƚĂŵşƐϮ͕ϱŵŵŝƋƵĞĚĂƌƌĞƚŝŶŐƵƚƉĞůƚĂŵşƐϬ͕ϬϴŵŵhEϳͲϬϱϬ͘ůŐƌĂŶƵůĂƚĨŝƉŽƚ
ƉƌŽĐĞĚŝƌĚĞůĂƚƌŝƚƵƌĂĐŝſĚĞƉĞĚƌĂĚĞƉĞĚƌĞƌĂŽŐƌĂŶƵůĂƚŶĂƚƵƌĂůŽ͕ĞŶƉĂƌƚ͕ĚĞƐŽƌƌĞƐŶĂƚƵƌĂůƐ͘ů
ŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵĞ ĞƐ ƚƌŝƚƵƌŝ ƉĞƌ ů͛ŽďƚĞŶĐŝſ ĚĞů ŐƌĂŶƵůĂƚ Ĩŝ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĞǆŝŐŝĚĞƐ ƉĞů
ŐƌĂŶƵůĂƚ ŐƌŽƐ͘ >ΖĂĚŚĞƐŝǀŝƚĂƚ ĚĞů ŐƌĂŶƵůĂƚ Ĩŝ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ͕ ƵŶĂ ĚĞ ůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ůĨĂďƌŝĐĂŶƚŚĂĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•
•

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞŶĞƚĞũĂ;E>dͲϭϳϮͿ͗фϬ͕ϱ
ĚŚĞƐŝǀŝƚĂƚƉĞƌĂďĂƌƌĞũĂŽďĞƌƚĂŽƉŽƌŽƐĂ͗
o /ŵŵĞƌƐŝſĞŶĂŝŐƵĂ;E>dͲϭϲϲͿ͗хϵϱйĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŶǀŽůƚĂƚ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůŐƌĂŶƵůĂƚƉĞƌĂďĂƌƌĞũĂĚĞŶƐĂ͕ƐĞŵŝĚĞŶƐĂŽŐƌŽƐƐĂ͗
o WğƌĚƵĂĚĞƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂƉĞƌŝŵŵĞƌƐŝſͲĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ;E>dͲϭϲϮͿ͗фсϮϱй

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƉƌŽĚƵĐƚĞ͗ƉĂŶŽƚĚĞĨŽƌŵŝŐſ͕ĨŽƌŵĂƚ͕ŵŽĚĞů
EŽŵĚĞůĂŶŽƌŵĂ
ĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ

•
•

ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

1ŶĚĞǆĚΖĂĚŚĞƐŝǀŝƚĂƚ;E>dͲϯϱϱͿ͗хϰ
WğƌĚƵĂĚĞƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂƉĞƌŝŵŵĞƌƐŝſͲĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ;E>dͲϭϲϮͿ͗фсϮϱй



ŶůůŽĐƐƉƌŽƚĞŐŝƚƐĐŽŶƚƌĂĞůƐŝŵƉĂĐƚĞƐ͘
EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ

ůŐƌĂŶƵůĂƚĨŝƉĞƌĂďĂƌƌĞŐĞƐƉŽƌŽƐĞƐƐΖŚĂĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞŶĚŽƐĨƌĂĐĐŝŽŶƐƐĞƉĂƌĂĚĞƐƉĞůƚĂŵşƐϮ͕ϱ
ŵŵhEϳͲϬϱϬ͘

ΎhEϭϮϳͲϬϮϯͲϵϵyW>ŽƐĞƚĂƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͘






WŽůƐŵŝŶĞƌĂůŽĨŝůůĞƌ
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,ĂĚĞƉĂƐƐĂƌƉĞůƚĂŵşƐϬ͕ϬϴŵŵhEϳͲϬϱϬ͘WŽƚƉƌŽĐĞĚŝƌĚĞůƐŐƌĂŶƵůĂƚƐ͕ƐĞƉĂƌĂŶƚͲůŽƉĞƌŵŝƚũăĚĞůƐ
ĐŝĐůŽŶƐ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͕ Ž ĂƉŽƌƚĂƌͲƐĞ ůĂ ďĂƌƌĞũĂ ƉĞƌ ƐĞƉĂƌĂƚ͘ ^ŝ ůĂ ƚŽƚĂůŝƚĂƚ ĚĞů ƉŽůƐ
ŵŝŶĞƌĂů ĠƐĚΖĂƉŽƌƚĂĐŝſ͕ĞůƉŽůƐ ŵŝŶĞƌĂůĂĚŚĞƌŝƚĂůƐŐƌĂŶƵůĂƚƐĚĞƐƉƌĠƐĚĞƉĂƐƐĂƌƉĞůƐĐŝĐůŽŶƐ ŚĂĚĞ
ƐĞƌфсϮйĚĞůĂŵĂƐƐĂĚĞůĂďĂƌƌĞũĂ͘

o
o

DĞƐĐůĞƐƉŽƌŽƐĞƐ͗цϮйĚĞůĂŵĂƐƐĂƚŽƚĂůĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƐ

dĂŵşƐϬ͕Ϭϴ;hEϳͲϬϱϬͿ͗цϭйĚĞůĂŵĂƐƐĂƚŽƚĂůĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƐ
>ůŝŐĂŶƚŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚ͗цϬ͕ϯйĚĞůĂŵĂƐƐĂƚŽƚĂůĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƐ

>ĂĐŽƌďĂŐƌĂŶƵůŽŵğƚƌŝĐĂĚĞůƉŽůƐŵŝŶĞƌĂůƐΖŚĂĚΖĂũƵƐƚĂƌĂůƐůşŵŝƚƐŵĂƌĐĂƚƐĂůĂE>dͲϭϱϭ



ŵĠƐĂŵĠƐ͕Ɛ͛ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌ͗

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

•
•

ĞŶƐŝƚĂƚĂƉĂƌĞŶƚĚĞůƉŽůƐŵŝŶĞƌĂů;E>dͲϭϳϲͿ;Ϳ͗Ϭ͕ϴфсфсϭ͕ϭŐͬĐŵϯ
ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚΖĞŵƵůƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞůƉŽůƐŵŝŶĞƌĂů;E>dͲϭϴϬͿ͗фϬ͕ϲ

>Ă ďĂƌƌĞũĂ ƐΖŚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ăŵď ĐĂŵŝŽŶƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ůůŝƐĂ ŝ ĞƐƚĂŶĐĂ͕ ŶĞƚĂ ŝ ƚƌĂĐƚĂĚĂ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌ
ů͛ĂĚŚĞƌğŶĐŝĂĚĞůĂďĂƌƌĞũĂ͘
ƵƌĂŶƚ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐΖŚĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞŐŝƌ ůĂ ďĂƌƌĞũĂ Ăŵď ůŽŶĞƐ Ž ĂůƚƌĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐ͕ ƉĞƌ ƚĂů ĚΖĞǀŝƚĂƌ Ğů
ƌĞĨƌĞĚĂŵĞŶƚ͘


>ůŝŐĂŶƚŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĂƚ

>ĂďĂƌƌĞũĂƐΖŚĂĚΖĂƉůŝĐĂƌŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕ŶŽŚŝŚĂĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

,Ă ĚĞ ƐĞƌ ƐžůŝĚ Ž ǀŝƐĐſƐ ŝ ŚĂ ĚΖĞƐƚĂƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚΖŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌƐ ŶĂƚƵƌĂůƐ͕ ƉĞƌ ĚĞƐƚŝůͼůĂĐŝſ͕
ŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŽΗĐƌĂĐŬŝŶŐ͘͟ĂůƋƵĞƚŝŶŐƵŝƵŶĂƐƉĞĐƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝ͕ĂŝǆşĐŽŵƵŶĂĂďƐğŶĐŝĂƋƵĂƐŝĂďƐŽůƵƚĂ
ĚΖĂŝŐƵĂ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽĨŽƌŵŝĞƐƉƵŵĂĂůĞƐĐĂůĨĂƌͲůŽĂůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚΖƷƐ͘
,ĂĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŚŽŵŽŐğŶŝĂ͕ƐĞƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝǀŝƐĐſƐ͕ŝĨůĞǆŝďůĞĂďĂŝǆĞƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͘
dĂŶŵĂƚĞŝǆ͕ Ɛ͛ŚĂ Ě͛ĂĚŚĞƌŝƌ Ăŵď ůĞƐ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ŵŝŶĞƌĂůƐ ĚĞůƐ ŐƌĂŶƵůĂƚƐ͕ ƚĂŶ Ɛŝ ƐſŶ ƐĞƋƵĞƐ ĐŽŵ
ŚƵŵŝĚĞƐ͘

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ
ΎW'ϯͬϳϱΗWůŝĞŐŽĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂKďƌĂƐĚĞĂƌƌĞƚĞƌĂƐŝWƵĞŶƚĞƐ͘Ηŵď
ůĞƐĞƐŵĞŶĞƐĂƉƌŽǀĂĚĞƐƉĞƌůĞƐKƌĚƌĞƐDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůƐ͘;KϮϵĚĞůϯͲϮͲϭϵϴϴ͕KϭϭϴĚĞůϭϴͲϱͲϭϵϴϵ͕
KϮϰϮ ĚĞůϵͲϭϬͲϭϵϴϵ͕KϭϵĚĞůϮϮͲϭͲϮϬϬϬ͕KϮϰ ĚĞůϮϴͲϭͲϮϬϬϬ͕KϱϲĚĞůϲͲϯͲϮϬϬϮ͕K
ϭϯϵĚĞůϭϭͲϲͲϮϬϬϮͿ͘
ΎKƌĚƌĞŝƌĐƵůĂƌϮϵϵͬϴϵdĚĞůDKWh;͘'͘͘ͿĚĞϮϯ͘Ϯ͘ϴϵƐŽďƌĞŵĞƐĐůĞƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĞƐĞŶĐĂůĞŶƚ͘

ŵĠƐĂŵĠƐ͕Ɛ͛ŚĂĚĞĐŽŵƉůŝƌƋƵĞ͗
•
•
•

7.1.15

1ŶĚĞǆĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſ;E>dϭϴϭͿ͗хсͲϭ͕фснϭ
^ŽůƵďŝůŝƚĂƚ;E>dϭϯϬͿ͗хсϵϵ͕ϱй
ŽŶƚŝŶŐƵƚĚΖĂŝŐƵĂ;E>dϭϮϯͿ͗фсϬ͕Ϯй

Tubs de polietilè

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŐĞŶĞƌĂůƐ
ƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƚŝƉƵƐĚĞƚƵďƐ͗


ĂƌƌĞũĂďŝƚƵŵŝŶŽƐĂ

•
•

>Ă ďĂƌƌĞũĂ ƐΖŚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƌ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ĐĞŶƚƌĂů ĐŽŶƚşŶƵĂ Ž ĚŝƐĐŽŶƚşŶƵĂ͕ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ ůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůΖĂƌƚŝĐůĞϱϰϮ͘ϰ͘ϭĚĞůW'ϯͬϳϱ͘

•


dŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͗
•

,ĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ĚŝƐƐĞŶǇĂƚƐ ŝ ĐŽŶƐƚƌƵŢƚƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĞƐ ƐĞǀĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƷƐ ŶŽƌŵĂů ƐŝŐƵŝŶ
ƐĞŐƵƌĞƐŝƐĞŶƐĞƉĞƌŝůůƉĞƌůΖƵƐƵĂƌŝŝĞůƐĞƵĞŶƚŽƌŶ͘

'ƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂ;ŝŶĐůŽƐĂůĂƉŽůƐŵŝŶĞƌĂůͿ͗
o

dƵďƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůůůŝƵƌĞĚΖŚĂůžŐĞŶƐ
dƵďƐ Ž ƚƌŝƚƵďƐ ĚĞ ƉŽůŝĞƚŝůğ ĚĞ ĚƵĞƐ ĐĂƉĞƐ͕ ĐŽƌƌƵŐĂĚĂ ů͚ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŝ ůůŝƐĂ ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ě͛ĂůƚĂ
ĚĞŶƐŝƚĂƚ
dƵďƐĚ͛ĂůƚĂĚĞŶƐŝƚĂƚĚĞĚŽďůĞƉĂƌĞƚ

dĂŵŝƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌƐĂϬ͕Ϭϴ;hEϳͲϬϱϬͿ͗
-

>ΖŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŚĂ ĚΖĞƐƚĂƌ ĞǆĞŵƉƚ ĚĞ ƌĞďĂǀĞƐ ŝ ĂůƚƌĞƐ ĚĞĨĞĐƚĞƐ ƋƵĞ ƉƵŐŝŶ ĨĞƌ ŵĂůďĠ  ĞůƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐŽĨĞƌŝƌĂŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌƐŽƵƐƵĂƌŝƐ͘

DĞƐĐůĞƐŶŽƉŽƌŽƐĞƐ͗цϯйĚĞůĂŵĂƐƐĂƚŽƚĂůĚĞŐƌĂŶƵůĂƚƐ
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ů ĚŝăŵĞƚƌĞ ŶŽŵŝŶĂů ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ  Ğů ĚĞ ůΖĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƚƵď ŝ ƐΖŚĂ ĚΖĞǆƉƌĞƐƐĂƌ ĞŶ ŵŝůͼůşŵĞƚƌĞƐ͘ ů
ĚŝăŵĞƚƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌŵşŶŝŵůΖŚĂĚĞĚĞĐůĂƌĂƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͘

Índex de fluïdesa
Temperatura de Vicat 1 kg ºC
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC)
Retracció (mm/mºC)
Estanquitat sense pèrdues

>ĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŚĂŶĚĞĐŽŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂEͲϲϬϰϮϯ͘
dƵďƐĚĞWŽůŝĞƚŝůğĚ͛ůƚĂĞŶƐŝƚĂƚŝƚƌŝƚƵďƐ
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent
l'ús d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a
continuació:
•
•
•

ƐƚĂďŝůŝƚǌĂĚŽƌƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝſŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϬ͕Ϯй
ŶƚŝŽǆŝĚĂŶƚĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝſŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϬ͕ϭй;hEϱϯͲϭϱϭͿ
ŽůŽƌĂŶƚĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝſŝŶĨĞƌŝŽƌĂů͚ϭй

0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO
1133
>110ºC UNE 53118
0.35
0.2
3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133


Característiques mecàniques
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂƚĞŶƐŝſůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŝĂů͛ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚ͗
ĂůĚƌă ƐŝŵƵůĂƌ ůĂ ĨŽƌĕĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ĞƐ ƐŽƚŵĞƚ ƵŶ ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘ WĞƌ ƚĂŶƚ͕ ƵŶĂ
ĨƌĂĐĐŝſ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ɛ͛ĞƐƚŝƌĂƌă ƉĞƌ ƵŶĂ ĐăƌƌĞŐĂ ĚĞ ƚĞŶƐŝſ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ
ĚƵƌĂŶƚ ĂƋƵĞƐƚ ƉƌŽĐĠƐ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ŶŽ ŚĂ Ě͛ĞƐƚŝƌĂƌͲƐĞ ŵĠƐ Ě͛ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ͘ YƵĂŶ ĞƐ ƌĞƚŝƌĂ ůĂ
ƚĞŶƐŝſ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚĞŚĂĚĞƚŽƌŶĂƌĂůĂƐĞǀĂůŽŶŐŝƚƵĚŽƌŝŐŝŶĂů͘

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en
pes.
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4.
Els tritubs, estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant una
membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament
en un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el tritub.
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes.
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o
qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització.

ŵďƵŶĂĨŽƌĕĂĂƉůŝĐĂĚĂĂůƐĞǆƚƌĞŵƐĚ͛ƵŶĂŵŽƐƚƌĂĚĞϲϬϬŵŵĚĞƚƵďĚĞϲ<E͕ů͛ĞůŽŶŐĂĐŝſŶŽŚĂĚĞ
ƐƵƉĞƌĂƌϭϱŵŵĞŶƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĚĞϱϬϬŵŵ͘
ĞƐƉƌĠƐ ĚĞ Ϯ ŵŝŶƵƚƐ ŝ ŵŝŐ ƐĞŶƐĞ ĐăƌƌĞŐĂ͕ ů͚ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ ĚĞ ĚŝƐƚăŶĐŝĂ ĚĞů ƉƵŶƚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŶŽ ŚĂ ĚĞ
ƐƵƉĞƌĂƌĞůƐϱŵŵ͘
ƋƵĞƐƚĂƉƌŽǀĂĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďƚƌĞƐŵŽƐƚƌĞƐƉĞƌĐĂĚĂůŽƚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſ͘
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂů͛ĂŝǆĂĨĂŵĞŶƚ͗
>ĂĨƵŶĐŝſĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĠƐƐĞƌ ƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſƉĞůĐĂďůĞ͘WĞƌƚĂŶƚ͕ŚĂ ĚĞƐĞƌ ĚƵƌŝƌĞƐŝƐƚŝƌ ƵŶĂĐĞƌƚĂ
ĨŽƌĕĂĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĂŽĞƐĐůĂĨĂĚŽƌĂ͘
ůƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂ^dDϮϰϭϮ͘

Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub
i els seus extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.

>ĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂŝŵƉĂĐƚĞƐĞƌăƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϴϬϬ<ƉĂ͘

Els tubs hauran de complir les especificacions següents:

>ĂŵŽƐƚƌĂŚĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůϵϱйĚĞůƐĞƵĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŶŽƌŝŐŝŶĂůĞŶŵĞŶǇƐĚĞϮ͕ϱŵŝŶƵƚƐ͘

UNE 53020 o
> 0.945 gr/cm3
ISO1183
Resistència a tracció
> 200 kg/cm2 UNE 53133-82
Resistència a l'enfonsament
>1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM
2412
Allargament al trencament mínim
350%
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen
Allargament
trencament
després (48h/100ºC) 80% segons origen
envelliment

Densitat
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ƋƵĞƐƚĂƉƌŽǀĂĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďƚƌĞƐŵŽƐƚƌĞƐƉĞƌĐĂĚĂůŽƚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſ͘
/ŵƉĂĐƚĞĂďĂŝǆĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͗
WĞƌ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ƉƵŐƵŝ ĐŽŵƉůŝƌ ĂŵďůĂ ĨƵŶĐŝſ ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ ĚĞůĐĂďůĞ͕ ĂƋƵĞƐƚ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂĕ
Ě͛ĂŐƵĂŶƚĂƌ ůĂ ĐĂŝŐƵĚĂ ůůŝƵƌĞ Ě͛ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ĐăƌƌĞŐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ ĂůĚƌă ƐŽƚŵĞƚƌĞ Ğů ƚƵď Ă ďĂŝǆĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƉĞƌĠƐƐĞƌĞůĐĂƐŵĠƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƉĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͘
ůƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂ^dDϮϰϰϰ͘
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ůƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϬŵŽƐƚƌĞƐĚĞϭϱϬнͬͲϱŵŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚƌĞĨƌĞĚĂĚĞƐĂʹϮϬǑĚƵƌĂŶƚ
ƵŶĂŚŽƌĂ͘

ů ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĨƌĞŐĂŵĞŶƚ ŽďƚŝŶŐƵƚ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ăŵď Ğů ƉƌĞƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌŶ ŝ ƵŶ ĐĂďůĞ
ƐĞŶƐĞůƵďƌŝĐĂƌƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͕ϭ͘

>ĞƐ ŵŽƐƚƌĞƐ ĞƐ ĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ Ă ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ŝ ŚĂŶ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ƐĞŶƐĞ ĐĂƉ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚ Ž
ĞƐƋƵĞƌĚĂůĂĐĂŝŐƵĚĂĚĞƐĚĞϭ͕ϱŵĞƚƌĞƐĚ͛ĂůĕĂĚĂĚ͛ƵŶƉĞƐĚĞϰ<Ő͘

ůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚŽďƚŝŶŐƵƚĞŶƚƌĞĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĂŵďĞůƉƌĞƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶŝƵŶĨŝůĚ͛ĞƐƚĞƐĂ
ĚĞĐĂďůĞƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͕Ϭϱϲ͘

ZĞǀĞƌƐŝſƉĞƌĐĂůŽƌ͗

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂů͗

YƵĂŶ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ĠƐ ƐŽƚŵğƐ Ă ĞůĞǀĂĚĞƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ŝ ĞƐ ƌĞĨƌĞĚĂ͕ ĞƐ ĐŽŶƚƌĂƵ͘ ^ŝ ĂƋƵĞƐƚĂ
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſ ĠƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͕ ƉŽĚĞŶ ĞǆŝƐƚŝƌ ƉƌŽďůĞŵĞƐ Ăŵď ůĂ ƵŶŝſ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘ ĂůĚƌă
ĚŽŶĐƐ͕ĂƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŵĞƐƵƌĂƌůĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŵăǆŝŵĂĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͘

ůĐŽŶĚƵĐƚĞŝŶƐƚĂůͼůĂƚŚĂƵƌăĚĞƉŽĚĞƌƉĂƚŝƌƚĞŶƐŝŽŶƐĚƵƌĂŶƚůĂƐĞǀĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŝƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ŚĂ
ĚĞƐƵƉŽƌƚĂƌů͛ĂƚĂĐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůƋƵĞĞůƌŽĚĞũĂ͘

ůƚĞƐƚĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂ/^KϮϱϬϱͲϭΘϮ͘

Ɛ ĐĂůĐƵůĂƌă ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ŵŽƐƚƌĂ Ě͚ϭ ŵĞƚƌĞ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ͕ ƋƵĞ ĞƐ ƐƵďŵĞƌŐŝƌă ĞŶ ƵŶĂ ƐŽůƵĐŝſ Ăů ϭϬй
ŶƚĂƌŽǆ;/ŐĞƉĂůͿKͲϲϯϬĞŶĂŝŐƵĂĂϱϬнͬͲϮǑĚƵƌĂŶƚƵŶƚĞŵƉƐŵşŶŝŵĚĞϭϲϴŚŽƌĞƐ͘

>ĂĚŝůĂƚĂĐŝſŽďƚŝŶŐƵĚĂĞŶĂƋƵĞƐƚĂƉƌŽǀĂƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϯй͘

hŶĂǀĞŐĂĚĂĞǆƚƌĞƚĂůĂŵŽƐƚƌĂĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶŽƉŽĚƌăŽĨĞƌŝƌƐŝŐŶĞƐĚĞƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚŽĞƐƋƵĞƌĚĞƐ͘

>ĂŵŽƐƚƌĂŚĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůϵϱйĚĞůƐĞƵĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŶŽƌŝŐŝŶĂůĞŶŵĞŶǇƐĚĞϮ͕ϱŵŝŶƵƚƐ͘

>Ă ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ϰϬͬϱϬ ĂŶǇƐ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ŶŽƌŵĂůƐ ĚĞ ĐƵƌƐ ŝ ĞǆĞĐƵĐŝſ͘ ĂůĚƌă ƋƵĞ Ğů
ůƵďƌŝĐĂŶƚŝŶƚĞƌŶƚŝƉƵƐ^ŝůŝŶƵĐůŝƚŝŶŐƵŝƚĂŵďĠĂƋƵĞƐƚĂǀŝĚĂƷƚŝů͘

ƋƵĞƐƚĂƉƌŽǀĂĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďĐŝŶĐŵŽƐƚƌĞƐƉĞƌĐĂĚĂůŽƚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſ͘

DĞŵžƌŝĂĚĞďŽďŝŶĂƚ͗

&ƌĞŐĂŵĞŶƚĞǆƚĞƌŶ͗
YƵĂŶ ƵŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ɛ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĂŶƵĂů Ě͚ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ ĞǆŝƐƚĞŝǆ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſ ĚĞ
ĨƌĞŐĂŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘ ƋƵĞƐƚ ƉĂƌăŵĞƚƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌă Ğů ĨƌĞŐĂŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ Ğů
ĐŽŶĚƵĐƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͘

YƵĂŶĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĞƐĚĞƐĞŶƌŽƚůůĂĚ͛ƵŶĂďŽďŝŶĂŽĚ͛ƵŶƌŽƚůůŽ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚĞŚĂĚĞƋƵĞĚĂƌͲƐĞĞŶůşŶŝĂ
ƌĞĐƚĂŝŶŽŵŽƐƚƌĂƌƐŝŐŶĞƐƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚŝŶůĂƐĞǀĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘
ƐĐĂůĐƵůĂƌăƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂ^dDϮϭϮϮ͘ŝƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϮϬŵŵ͘

ƐƉƌĞŶĚƌĂŶĐŝŶĐŵŽƐƚƌĞƐĚĞϭϱϬнͬͲϰŵŵ͘ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĞƐĂϮϯǑнͬͲϮǑĚƵƌĂŶƚƵŶĂŚŽƌĂ͘

ZĂĚŝĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵ͗

Ɛ ƉŽƐĂƌă ƵŶĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ϰϮϱ ŵŵ ĚĞ Ws ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐŽŵ Ă ƉůĂ ŝŶĐůŝŶĂƚ ŝ ƉĂƌƚŝŶƚ Ě͛ƵŶĂ
ƉŽƐŝĐŝſ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů ĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌă ů͛ĂŶŐůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌƋƵğ ĐĂĚĂ ŵŽƐƚƌĂ ĐŽŵĞŶĐŝ Ă ďĂŝǆĂƌ ƉĞƌ
ĂƋƵĞƐƚƉůĂƉĞƌůĂƐĞǀĂĨŽƌĕĂĚĞŐƌĂǀĞƚĂƚ͘

ůƌĂĚŝĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵƐĞƌăϭϬǀĞŐĂĚĞƐĞůĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŶ͘

WĞƌƵŶĂŶŐůĞŵăǆŝŵĚĞϭϵǑĞůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚŵăǆŝŵĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͕ϯϰϰĐĂůĐƵůĂƚĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĂĨſƌŵƵůĂ͗

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐ
>ĂƌŝŐŝĚĞƐĂĚŝĞůğĐƚƌŝĐĂ;<sͬĐŵͿƐĞƌăƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰϬ͕ƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂhEϱϯͲϬϯϬ͘

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚсƚĂŶ;ĂŶŐůĞƐƵƐƉğƐͿ͘

>ĂƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚĂƚƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů;ŽŚŵƐΎĐŵͿƐĞƌăƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬĞǆƉ;ϭϳͿƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂhEϱϯͲϬϯϮ͘

&ƌĞŐĂŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶ͗
>ĂůŽŶŐŝƚƵĚŝĨĂĐŝůŝƚĂƚĂŵďƋƵğƵŶĐĂďůĞƉŽƚƐĞƌŝŶƐƚĂůͼůĂƚĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶĐŽŶĚƵĐƚĞǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƉĞƌ
ůĞƐƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚĚĞůĂƉĂƌĞƚŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞŝĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂĚĞůĐĂďůĞŽĚĞůĂĐŽƌĚĂ
Ă ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ƉĞƌ ůĂ ƐĞǀĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ Ɛŝ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐĂ͘ ƋƵĞƐƚ ƉĂƌăŵĞƚƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌă ĞůƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚƐ ĚĞ
ĨƌĞŐĂŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͘

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƋƵşŵŝƋƵĞƐ
ůƐƚƵďƐƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶƵŶĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĞǆĐĞůͼůĞŶƚĂƋƵĂůƐĞǀŽůĂŐĞŶƚƋƵşŵŝĐ;ĚŝƐƐŽůǀĞŶƚƐ͕ăĐŝĚƐ͕ăůĐĂůŝƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͕ŶŽĞƐƐĞŶƚĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐĚ͛ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ͘
&ŽƌŵĂĐŝſĚĞůƚƵď

ƐĐĂůĐƵůĂƌăƐĞŐƵŝŶƚůĂŶŽƌŵĂĞůůŶƵĐůŝdZͲd^zͲϬϬϬϯϱϲŝůĂĞůůŶƵĐůŝdͲEtdͲϬϬϬϯϱϲ͘
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ůĐŽŶĚƵĐƚĞŽƚƵďƚŝŶĚƌăƵŶĂĐĂƉĂĂůƐĞƵŝŶƚĞƌŝŽƌƋƵĞĂĐƚƵĂƌăĐŽŵĂůƵďƌŝĐĂŶƚƐžůŝĚ;ƚŝƉƵƐ^ŝůŝĐŽƌĞͿ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĞƐƐĞǀĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƌŽŵĂŶĚƌĂŶĐŽŶƐƚĂŶƚƐĚƵƌĂŶƚƚŽƚĂůĂǀŝĚĂĚĞů
ĐŽŶĚƵĐƚĞ͘ ƋƵĞƐƚĂ ĐĂƉĂ Ž ůƵďƌŝĐĂŶƚ ƐžůŝĚ ĞƐƚĂƌă ĚŝƐƚƌŝďƵŢƚ ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚŽƚ ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƚƵď
ƚĂŶƚĞŶƐĞĐĐŝſƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĐŽŵůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͘
ŝŵĞŶƐŝſŝƚŽůĞƌăŶĐŝĂ
ůƐƚƵďƐƚŝŶĚƌĂŶƵŶĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞϰϬŵŵŝƵŶĂƉĂƌĞƚĚĞϯŵŵ͘WĞƌƚĂŶƚ͕ĞůĚŝăŵĞƚƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
ƐĞƌăĚĞϯϰŵŵ͘
ŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͗
>ĞƐƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐŵăǆŝŵĞƐĚĞůĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌƐĞƌĂŶŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂůнͬͲϬ͘ϱй͘
ů ĚŝăŵĞƚƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĞƐ ŵĞƐƵƌĂƌă ƌĞĂůŝƚǌĂŶƚ ůĂ ŵĞƐƵƌĂ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ůĞĐƚƵƌĞƐ ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵŵĨĞƌğŶĐŝĂĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞƵƚŝůŝƚǌĂŶƚƵŶĂƉĂƌĞůůĚĞŵĞƐƵƌĂǀĞƌŶŝĞƌŽƉĞƵĚĞƌĞŝ͘
ƐƉĞƐƐŽƌĚĞůĂƉĂƌĞƚ͗

EŽ Ɛ͛ĂĚŵĞƚƌă ĂůƐ ƚƵďƐ͕ ƉŽƌƵƐ͕ ƚĂƋƵĞƐ͕ ĨĂůƚĂ Ě͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚĂƚ Ăů ĐŽůŽƌ Ž ƋƵĂůƐĞǀŽů ĂůƚƌĞ ĚĞĨĞĐƚĞ Ž
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚĂƚƋƵĞƉŽŐƵĠƐƉĞƌũƵĚŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘
ƐǀĂůŽƌĂƌăƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚƋƵĞĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĚĞůƚƵďĞƐƚŝŐƵŝĞŶƉŽƐƐĞƐƐŝſĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ
ĚĞůĂEŽƌŵĂ/^KϵϬϬϮƉĞƌůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞƚƵďƐĚĞƉŽůŝĞƚŝůğ͘
ŽƌĚĂĚ͛ĂƌƌŽƐƐĞŐĂŵĞŶƚ͗
YƵĂŶ ƐŝŐƵŝ ƌĞƋƵĞƌŝƚ͕ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ž ƚƵď ŚĂƵƌă ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛ƵŶĂ ĐŽƌĚĂ Ăů ƐĞƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ
ƉŽůŝĞƚŝůğͬƉŽůŝĞƐƚĞƌƉĞƌůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐƚĞƐĂĚĞůĨŝůŐƵŝĂĂůĂŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƚƵď͘>ĂĐŽƌĚĂƐ͛ŝŶƐĞƌŝƌăĂůƚƵď
ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĞŶƋƵğĂƋƵĞƐƚƐŝŐƵŝĨĂďƌŝĐĂƚ͘
>ĂĐŽƌĚĂ ƚŝŶĚƌăƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚĞǆƚƌĂĚĞů ϱйŵşŶŝŵĞŶƌĞůĂĐŝſĂŵďůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůƚƵďĞŶƋƵğƐŝŐƵŝ
ŝŶƚƌŽĚƵŢĚĂ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĂƋƵĞƐƚĂĐŽƌĚĂƐ͛ŝŶƐĞƌŝƌăƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞŶƚŽƚĂůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůƚƵď͘
>ŽŶŐŝƚƵĚƐĚĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͗
>ĂƉůĂŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂƌĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂƉĞƌƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌďŽďŝŶĞƐŽƌŽƚůůŽƐĐŽŶƚŝŶƵƐĚĞƚƵď
ĚĞĨŝŶƐϰϬϬϬŵĞƚƌĞƐƐŝĞƐƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͘

>͛ĞƐƉĞƐƐŽƌĚĞůĂƉĂƌĞƚŚĂƵƌăĚĞƚĞŶŝƌƵŶĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůнͬͲϲй͘
>͛ĞƐƉĞƐƐŽƌ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĞƚ ĞƐŵĞƐƵƌĂƌă ƉƌĞŶĞŶƚůĂ ŵĞƐƵƌĂ ĚĞϴůĞĐƚƵƌĞƐ ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚƐ ĂůǀŽůƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵŵĨĞƌğŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ăŵď ĂůŐƵŶ ĂƉĂƌĞůů ĚĞ ŵĞƐƵƌĂ ĂĚĞƋƵĂƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŵĞƐƵƌĂ ŝŶĐůŽƵƌă ůĂ
ĐĂƉĂŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƵďƌŝĐĂŶƚƐžůŝĚĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͘

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞďŽďŝŶĂƚ͗
>ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĂƉĂƌĞƚĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůƚƵďŵĞƐƵƌĂĚĂĂůĂůşŶŝĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſĂďĂŶƐĚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚ
ƚƵďĞƐďŽďŝŶŝŚĂƵƌăĚĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϮǑ͘

KǀĂůŝƚĂƚ͗

>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͗

>͛ŽǀĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞŵĞƐƵƌĂĚĂĨŽƌĂĚĞůĞƐďŽďŝŶĞƐƚŝŶĚƌăĞůƐĞŐƺĞŶƚǀĂůŽƌƐĞŐŽŶƐĞůƐŐƌŽƐƐŽƌƐĚĞ
ůĂƉĂƌĞƚ͗

dŽƚĞƐ ůĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ Ě͛ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĞƋƵŝƉĂƚ Ăŵď ů͚ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ
ƚŽƚĞƐůĞƐƉƌŽǀĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐ͘

•

DĂƌĐĂƚŐĞŝĐŽůŽƌ

ϯйƉĞƌĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞƉĂƌĞƚĚĞϯŵŵĚ͛ĞƐƉĞƐƐŽƌ͘

&ĂďƌŝĐĂĐŝſ

DĂƌĐĂƚŐĞ͗

ŽŶĚƵĐƚĞ͗

ůĐŽŶĚƵĐƚĞĞƐŵĂƌĐĂƌăĂŵďůůĞƚƌĞƐĚĞĐŽůŽƌĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶĂŵďůĞƐĚĞůƚƵď͘>ĂůůĞŐĞŶĚĂ
ĞƐƚĂƌăŝŵƉƌĞƐĂĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂŝŝŶĚĞůĞďůĞĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌƐĚĞϱŵŵĚ͛ĂůĕĂĚĂŵşŶŝŵĂ͘

ůĐŽŶĚƵĐƚĞŽƚƵďƚŝŶĚƌăůĞƐƐĞǀĞƐƉĂƌĞƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐŝĞǆƚĞƌŝŽƌƐůůŝƐĞƐ͕ŝůĂƐĞǀĂƐĞĐĐŝſƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƐĞƌă
ĐŝƌĐƵůĂƌĂŵďƵŶĞƐƉĞƐƐŽƌĚĞƉĂƌĞƚƵŶŝĨŽƌŵĞ͘
ƵƌĂŶƚĞůƉƌŽĐĠƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞĐĂĚĂƉĞĕĂ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƋƵĞĚĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŢĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚƚŽƚĞƐůĞƐ
ĨŽƌŵĞƐĚĞůƚƵď͕ŝŶŽƐ͛ĂĚŵĞƚƌĂŶŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĂŵďĞůĨŝĚ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌͲůĞƐ͘
ůƐ ƚƵďƐ ĞƐƚĂƌĂŶ ĞǆĞŵƉƚƐ Ě͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐ͕ ďŽŵďŽůůĞƐ͕ ŝŶĐƌƵƐƚĂĐŝŽŶƐ͕ ƌĂƚůůĂĚĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌŝŽƌƵŶĂƐƉĞĐƚĞůůŝƐĂůƚĂĐƚĞ͕ůůŝƵƌĞĚ͛ŽŶĚƵůĂĐŝŽŶƐŝĂůƚƌĞƐĚĞĨĞĐƚĞƐ͘
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>ĂůůĞŐĞŶĚĂĐŽŶƚŝŶĚƌăĐŽŵŵşŶŝŵůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĚĂĚĞƐ͗
•
•
•
•

ůŶŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ
WϰϬͬϯϰ
ůŶƷŵĞƌŽĚĞůŽƚͬĂŶǇĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ
>Ă ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ Ž ŵĞƚƌĂƚŐĞ Ă ĐĂĚĂ ŵĞƚƌĞ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐ ƋƵĞ ĞƐ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝ͕ ĐĂĚĂ ďŽďŝŶĂ
ƚŝŶĚƌă ƵŶĂ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ǌĞƌŽ ŝ ĞƐ ŶƵŵĞƌĂƌĂŶ ůĞƐ ďŽďŝŶĞƐ Ž ƌŽƚůůŽƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƚͲƐĞĂƋƵĞƐƚŶƷŵĞƌŽũƵŶƚĂŵďůĂĚŝƐƚăŶĐŝĂŵĞƐƵƌĂĚĂ͘
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•
•

YƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŝŶĚŝĐĂĚĂƉĞƌůĂ͘K͘
ůƐĐŽĚŝƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĞƐƌĞƉĞƚŝƌĂŶĐĂĚĂŵĞƚƌĞĂůůůĂƌŐĚĞƚŽƚĂůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂƉĞĕĂ͘

>ĂƉƌĞĐŝƐŝſĚĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůŵĂƌĐĂƚŐĞĞƐƚĂƌăĚŝŶƐĚĞů͚ϭй͘

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa
i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o
directament cables.
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna podrà
ser de polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del
subministrament en barres o en rotllo.

ŽůŽƌ͗
ůĐŽůŽƌĚĞůƐƚƵďƐƐĞƌăŐƌŽĐ͕ĞŶĐĂƐĚĞƋƵĞĞůƐƚƵďƐƐŝŐƵŝŶĚ͛ƵŶĂůƚƌĞĐŽůŽƌ͕ƉƌĞǀŝĂůĂƐĞǀĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ
ĞŶ ŽďƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞůĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ ĂƐƐŝŐŶĂƚ Ăů ƉƌŽũĞĐƚĞ Ž͕ ĞŶ Ğů ƐĞƵ ĚĞĨĞĐƚĞ͕ůĂ ͘K͘ Ŷ͛ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂƌĞůƐĞƵƷƐ͘
>ĞƐ ďĂŶĚĞƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽůŽƌ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶ ƉĞƌ ĐŽĞǆƚƌƵƐŝſ ĚĞ ƉŽůŝĞƚŝůğ Ě͛ĂůƚĂ ĚĞŶƐŝƚĂƚ
ĂŵďĞůĐŽůŽƌĂŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘

Els diàmetre mínims per als tubs seran:
•
•
•

ŝăŵĞƚƌĞEŽŵŝŶĂů;EͿ͗ϭϮϱŵŵ͘
ŝăŵĞƚƌĞǆƚĞƌŶ;ƚŽůĞƌăŶĐŝĂĚĞůнϭ͕ϴйͿ͗ϭϮϱŵŵ͘
ŝăŵĞƚƌĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ;ƚŽůĞƌăŶĐŝĂĚĞůнϮйͿ͗ϭϬϳŵŵ͘

ůƐƚƵďƐĂƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌƐĞƌĂŶĚĞĐŽůŽƌďůĂŶĐĞŶůĂƐĞǀĂƉĂƌĞƚŝŶƚĞƌŝŽƌ͘
ŵƉĂƋƵĞƚĂƚ
ů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ĞƐ ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌă ĞŶ ďŽďŝŶĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĂƐƐĞŐƵƌŝŶ Ğů ƐĞƵ ĐŽƌƌĞĐƚĞ ĂƉŝůĂŵĞŶƚ͘
ĂĚĂƐĐƵŶĚĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚ͛ƵŶĂďŽďŝŶĂŶŽĐŽŶƚŝŶĚƌăƵŶŝŽŶƐŽũƵŶƚĞƐ͘ůƐĞǆƚƌĞŵƐĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĞƐ
ƐĞŐĞůůĂƌĂŶĂŵďƚĂƉƐƉĞƌŝŵƉĞĚŝƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂĚ͛ĂŝŐƵĂŽĂůƚƌĞƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝ͕ĂŵĠƐĂŵĠƐ͕ƉĞƌŵĂŶƚĞŶŝƌĂů
ƐĞƵŝŶƚĞƌŝŽƌůĂĐŽƌĚĂĚ͛ĂƌƌŽƐƐĞŐĂŵĞŶƚ͘ĂĚĂďŽďŝŶĂƚŝŶĚƌăƵŶĂĞƚŝƋƵĞƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶƚĂů͛ĂŝŐƵĂĂŵďĞů
ƐĞŐƺĞŶƚĐŽŶƚŝŶŐƵƚ͗
•
•
•
•
•

Les característiques dels conductes hauran de complir:

EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ
ŽĚŝĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞ
>ŽŶŐŝƚƵĚĞŶŵĞƚƌĞƐ
WĞƐƚŽƚĂůĚĞůĂďŽďŝŶĂŝĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĞŶƋƵŝůŽŐƌĂŵƐ
ůƚƌĞƐĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐ

Norma
ASTM
Característiques físiques
Densitat
D1505

YƵĂůŝƚĂƚŝĐŽŶƚƌŽůĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ

Índex fluïdesa
,ĂƵƌă ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶƚ ĂƐƉĞĐƚĞ ŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĚĞů
ŵĂƚĞŝǆŝĐĂĚĂƉĂƋƵĞƚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĐŽŶƚƌŽůĂƚĂďĂŶƐĚĞůƐĞƵůůŝƵƌĂŵĞŶƚĂůŵĂŐĂƚǌĞŵ͘^ŝ
ůĂ ŵŽƐƚƌĂ ĠƐ ƌĞďƵƚũĂĚĂ͕ ƚŽƚ Ğů ůŽƚ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ĞǆĂŵŝŶĂƚ ĚĞ ŶŽƵ ŝ ĞůƐ ĚĞĨĞĐƚĞƐ ĐŽƌƌĞŐŝƚƐ ƉĞů
ƉƌŽǀĞŢĚŽƌĂďĂŶƐĚ͛ƵŶϮŶĞǆĂŵĞŶƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĐůŝĞŶƚ͘
ůƐ ƚƵďƐ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂ ƐĞǀĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ůůŝƐĂ͘ EŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶ ĚĞĨĞĐƚĞƐ͗
ƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐ͕ ĂƐƉƌĞƐĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ĂůĚƌă ƚĞŶŝƌ ĞůƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚĚĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ ůŽƚƐ ĚĞ
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘>ĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚƉŽĚƌăƐŽůͼůŝĐŝƚĂƌůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞƉƌŽǀĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƉĞƌĂůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů
ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐĂƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĨŝĐŝĂůŚŽŵŽůŽŐĂƚ͕ƋƵĞĂŶŝƌĂŶĂĐăƌƌĞĐ
ĚĞůŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘
dƵďƐĚĞWŽůŝĞƚŝůğĚ͛ĂůƚĂĚĞŶƐŝƚĂƚĚĞĚŽďůĞƉĂƌĞƚ
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D1238

Contingut cendra
O.I.T.
Característiques
mecàniques
Càrrega
d'aixafament
deformació
màx.
5%
(UNE-EN 50086-2-4)
Càrrega trencament a
D638M
tracció
Allargament en trencament
D638M

Norma
Unitat

PEBD

PEAD

gr/cm3

</=0.925

>0.945

gr/10 min

<0.6

<0.6

Nul

Nul

>10

>10

DIN
53479
53735
ISO
1133
ISO
3451

min

>450
N
53455

N/mm2

>17

23 a 30

%

>600

600 a 1000

53455
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Duresa Shore D
Resil·liencia
Característiques
tèrmiques
Temperatura d'ús
Dilatació tèrmica lineal
Conductivitat tèrmica
Característiques
elèctriques
Resistivitat de massa
Rígides dielèctrica

D2240

53505

D256

53453

Punts
J/m
MJ/mm2

40 a 64

50 a 80

35

>5

-40 a 105
-40 a 105
-4
1.2-2.0x10 1.2-2.0x10-4
0.4 a 0.46 0.4 a 0.46
1016
800 a 900

D696
D4351

52328
52612

ºC
1/K
W/mK

D257
D149

53482
53481

Ohms.cm
KV/cm

1016
800 a 900

ŶůůŽĐƐƉƌŽƚĞŐŝƚƐĐŽŶƚƌĂĞůƐŝŵƉĂĐƚĞƐŝĐŽŶƚƌĂůĂƉůƵũĂ͘

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŽŵƉůŝŵĞŶƚKďůŝŐĂƚŽƌŝ
Zd ϮϬϬϮ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮͬϮϬϬϮ ĚĞ Ϯ Ě͛ĂŐŽƐƚŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘
hEͲE ϱϬϬϴϲͲϭ͗ϭϵϵϱ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚƵďŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘ WĂƌƚĞ ϭ͗ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘
hEͲEϲϬϰϮϯ͗ϭϵϵϲdƵďŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘ŝăŵĞƚƌŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐƉĂƌĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐŝƌŽƐĐĂƐƉĂƌĂƚƵďŽƐŝĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͘

Taula 1: Característiques principals dels conductes de 125

hEEϭϯϯϭϬϬ
Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte
homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret
interna presentarà una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern.

7.1.16

Obturadors de conductes

Definició i Característiques dels Elements
El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una
tolerància de +/- 2%.

I.

Obturadors mecànics per a conductes buits

ů ĐŽůŽƌ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ƐĞƌă ǀĞƌŵĞůů͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ĞůƐ ƚƵďƐ ƐŝŐƵŝŶ Ě͛ƵŶ ĂůƚƌĞ ĐŽůŽƌ͕ ƉƌĞǀŝ Ă ůĂ ƐĞǀĂ
ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĞŶ ŽďƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞůĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ ĂƐƐŝŐŶĂƚ Ăů ƉƌŽũĞĐƚĞ Ž͕ ĞŶ Ğů ƐĞƵ ĚĞĨĞĐƚĞ͕ ůĂ ͘K͘
Ŷ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞǀĂůŝĚĂƌĞůƐĞƵƷƐ͘

Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els
pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el
pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.



L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la
paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el
fil guia dipositat a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o
cables.

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà
de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant
totalment fixats al conducte i dotant als tubs de total estanquitat.

ŶƌŽƚůůĞƐŝďĂƌƌĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐĞůƚŝƉƵƐĚĞƚƵďĂƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͘
,ĂŶĚΖĞƐƚĂƌŵĂƌĐĂƚƐĂŵď͗
•
•
•
•

L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà
pressió directament sobre l’element elastomèric.

EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ
DĂƌĐĂĚΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐ
ůŵĂƌĐĂƚŐĞŚĂĚĞƐĞƌůůĞŐŝďůĞ
,ĂŶĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞŵƵŶƚĂƚŐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐ



WŽůŝĞƚŝůğĚĞďĂŝǆĂŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ

ŽůŽƌ

EĞŐƌĞZ>ϵϬϬϰ

ƐĨŽƌĕĚ͛ĞǆƚƌĂĐĐŝſ

хϱϬϬE

>ŽŶŐŝƚƵĚĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſĚĞƚĂŶĐĂŵĞŶƚ чϭϬĐŵ

ŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƚŐĞ

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

DĂƚĞƌŝĂů
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II.

Obturadors inflables per a conductes amb cables

Normativa de Compliment Obligatori

Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran fer servir obturadors
inflables, que proporcionaran el segellat estanc tant als conductes ocupats per cables per
evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a les arquetes o elements de registre
de la canalització.
Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment
segellada. Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador
preensamblades. Aquesta bossa serà autoinflable, incorporant el mecanisme
corresponent, o bé incorporarà una cànula que permetrà inflar-la per mitjans externs.
Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals
s’enrotllarà. En el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi la obturació d’un
conducte amb 3 o més cables, es faran servir els accessoris addicionals per a deixar ben
segellats els espais entre cables. Per a la instal·lació dels obturadors infables, es seguiran
les recomanacions del fabricant i es farà servir les eines que aquest tingui homologades.



7.1.17

Fil guia

Definició i característiques
El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les
canalitzacions.
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una
càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre
trams sencers de fil guia entre taps de tancament.

Obturadors inflables
III.

UNE 133100

Obturador tripolar per a conductes subconductats

Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els
subconductes de 40 mm es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors
generalment estan fabricats en polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin
tenir han de ser resistents a la corrosió.

Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució
Es subministraran en unitats.
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics.

Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm
L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i
preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm.

El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de
fil guia entre taps de tancament.


Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució

Normativa de Compliment Obligatori

Es subministraran en unitats.

UNE 133100

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics.

7.1.18

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total
estanquitat.

Definició i Característiques

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001
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Cinta o banda de senyalització

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

102/162

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de
senyalització i avís.

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N.

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1
mm de gruix com a mínim.

Els separadors seran de material plàstic (polipropilé, poliuretà antixoc, etc.) o altre
adequat i proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes
paral·lels que formen el prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells.

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de
bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions".
Capaç de suportar una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa.

Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució

La banda serà de color groc amb lletres negres.

ƐƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂŶĞŶƵŶŝƚĂƚƐ͘

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐdğĐŶŝƋƵĞƐ
ŽůŽƌĚĞůĂďĂŶĚĂ

'ƌŽĐ

EŽƌŵĂ

ZĂů

ϲϬϭϬ

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ Ă ůĂ ƚƌĂĐĐŝſ ĞŶ ƐĞĐĐŝſ ϭϬDƉĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ ŵĞĐăŶŝĐĂ ŵşŶŝŵĂ Ă ůĂ ϴDƉĂ
ƚƌĂĐĐŝſĞŶůĂƐĞĐĐŝſƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů
ŵƉůĂĚĂ
ϭϱнͬͲϬ͕ϱĐŵ
ƐƉĞƐƐŽƌ

^͛ĞŵŵĂŐĂƚǌĞŵĂƌĂŶĞŶůůŽĐƐƉƌŽƚĞŐŝƚƐĐŽŶƚƌĂŝŵƉĂĐƚĞƐŝĞƐĚĞǀĞŶŝŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŽůžŐŝĐƐ͘
Normativa de Compliment Obligatori

hEͲϰϴϭϬϯ

UNE 133100



7.1.20

Malla geotextil

ůĨŽƌŵĂƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝƵĂůĐŽŶĚƵĐƚĞƌşŐŝĚĚĞϰϬŵŵĠƐ͗

Ϭ͕ϭнͬͲϬ͕Ϭϭŵŵ



Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució
Es subministraran en unitats.


&ŝŐƵƌĂϭ͗DĂůůĂŐĞŽƚğǆƚŝů

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics.

ƐƉŽƚŝŶƐƚĂůͼůĂƌŵĂŶƵĂůŵĞŶƚ͘

Normativa de Compliment Obligatori

>ĞƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐƐſŶ͗

UNE 133100

7.1.19

•

Separadors


Definició i Característiques.
Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs.
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra.

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

ϭǆϯ͗ƐƵŶĂŵĂůůĂĂŵďƚƌĞƐĞƐƉĂŝƐƉĞƌĂϯĐĂďůĞƐĂŵďŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘E͛ŚŝŚĂ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƚĂŵĂŶǇƐ;Ϯ͕͟ϯ͟ŝϰ͟Ϳ͘

103/162

S’instal·larà la malla geotèxtil en els casos en que així ho indiqui el projecte o a petició
expressa dela propietat o de la Direcció d’Obra. És recomanable fer-la servir en els casos
en que es tingui poc espai disponible per estesa (per exemple un conducte cedit per altra
companya de serveis) i es prevegi que sigui un tram on hi pugui haver necessitat de
creixement o reconfiguració de l’estesa, ja que facilita que dintre d’un conducte s’hi vagin

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

104/162

realitzant esteses consecutives ja que els cables queden sempre pentinats dintre el
conducte i la mateixa cel·la de la malla que es fa servir per l’estesa fa de guia.

>ĂĐĂƉĂŶŽƐΖŚĂĚΖĞƐƚĞŶĚƌĞĨŝŶƐƋƵĞƐΖŚĂŐŝĐŽŵƉƌŽǀĂƚƋƵĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐŽďƌĞůĂƋƵĞŚĂĚΖĂƐƐĞŶƚĂƌͲ
ƐĞƚĠůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĨŽƌŵĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĞƐ͕ĂŵďůĞƐ ƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ͘^ŝĞŶĂƋƵĞƐƚĂ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞŚŝŚĂĚĞĨĞĐƚĞƐŽŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚĂƚƐƋƵĞĞǆĐĞĚĞŝǆĞŶůĞƐƚŽůĞƌĂďůĞƐ͕ƐΖŚĂŶĚĞĐŽƌƌĞŐŝƌĂďĂŶƐĚĞ
ůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƉĂƌƚŝĚĂĚΖŽďƌĂ͘



7.1.21

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƉƌŽĐĠƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ

Bases i subbases de tot U

EŽ ƐΖŚĂ ĚΖĞƐƚĞŶĚƌĞ ĐĂƉ ƚŽŶŐĂĚĂ ŵĞŶƚƌĞ ŶŽ ƐΖŚĂŐŝ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚ Ğů ŐƌĂƵ ĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚ͘


ĞĨŝŶŝĐŝſŝĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐƉĂƌƚŝĚĞƐĚ͛ŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐ

>ĂŚƵŵŝƚĂƚžƉƚŝŵĂĚĞĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ͕ĚĞĚƵŢĚĂĚĞůΖĂƐƐĂŝŐΗWƌſĐƚŽƌDŽĚŝĨŝĐĂƚΗ͕ƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂE>dͲ
ϭϬϴͬϳϮ͕ƐΖŚĂĚΖĂũƵƐƚĂƌĂůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŝĨŽƌŵĂĚΖĂĐƚƵĂĐŝſĚĞůΖĞƋƵŝƉĚĞĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ͘

^ƵďďĂƐĞƐŽďĂƐĞƐĚĞƚŽƚͲƵŶĂƚƵƌĂůŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƉĞƌĂƉĂǀŝŵĞŶƚƐ͘

ůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉŽƚƵƚŝůŝƚǌĂƌ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĐůŝŵĂƚŽůžŐŝƋƵĞƐ͕ŶŽŚĂŐŝŶƉƌŽĚƵŢƚĂůƚĞƌĂĐŝŽŶƐ
ĞŶůĂƐĞǀĂŚƵŵŝƚĂƚĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐƵƉĞƌŝĞŶŵĠƐĚĞůϮйůĂŚƵŵŝƚĂƚžƉƚŝŵĂ͘

>ΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖKďƌĂŝŶĐůŽƵůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•
•

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŝĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚΖĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚ
ƉŽƌƚĂĐŝſĚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ƐƚĞƐĂ͕ŚƵŵĞĐƚĂĐŝſ;ƐŝĠƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĂͿ͕ŝĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſĚĞĐĂĚĂƚŽŶŐĂĚĂ
ůůŝƐĂĚĂĚĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞůΖƷůƚŝŵĂƚŽŶŐĂĚĂ

>ΖĞƐƚĞƐĂ ƐΖŚĂ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ͕ ƉƌĞŶĞŶƚ ĐƵƌĂ ĚΖĞǀŝƚĂƌ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝŽŶƐ ŝ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝŽŶƐ͕ ĞŶ ƚŽŶŐĂĚĞƐ ĚĞ
ŐƌƵŝǆĐŽŵƉƌĞƐĞƐĞŶƚƌĞϭϬŝϯϬĐŵ͘
dŽƚĞƐůĞƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶƐĚΖĂŝŐƵĂŚĂŶĚĞĨĞƌͲƐĞĂďĂŶƐĚĞůĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ͘ĞƐƉƌĠƐ͕ůΖƷŶŝĐĂŚƵŵĞĐƚĂĐŝſ
ĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐĞƌăůĂĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſƉĞƌĂĐŽůͼůŽĐĂƌůĂĐĂƉĂƐĞŐƺĞŶƚ͘


ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂůƐ
>Ă ĐĂƉĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƚĞŶŝƌ Ğů ƉĞŶĚĞŶƚ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚ͕ ĚĞ ƋƵĞĚĂƌ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ƉůĂŶĂ ŝ Ă ŶŝǀĞůů Ăŵď ůĞƐ
ƌĂƐĂŶƚƐƉƌĞǀŝƐƚĞƐƐĞŐŽŶƐůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂ͘K͘
^ΖŚĂĚΖĂƌƌŝďĂƌ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ ĂůŐƌĂƵĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƉƌĞǀŝƐƚƐĞŐŽŶƐůĂŶŽƌŵĂE>dͲϭϬϴͬϳϮ ;ĂƐƐĂŝŐ
WƌžĐƚŽƌDŽĚŝĨŝĐĂƚͿ͘

ůƐĚĞĨĞĐƚĞƐƋƵĞĞƐĚĞƌŝǀŝŶĚΖĂƋƵĞƐƚŝŶĐŽŵƉůŝŵĞŶƚŚĂŶĚĞƐĞƌƌĞƉĂƌĂƚƐƉĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂƐĞŐŽŶƐůĞƐ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂ͘K͘

EŝǀĞůůĚĞůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͗
^ĞŐŽŶƐůĂƐĞŐƺĞŶƚƚĂƵůĂ͗

dKdͲh
EĂƚƵƌĂů
EĂƚƵƌĂů
ƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƌƚŝĨŝĐŝĂů
•

dZ&/
dϬ͕dϭ͕ŽdϮ
dϯŽdϰ
dϬ͕dϭ͕ŽdϮ
dϯŽdϰ

>ĞƐǌŽŶĞƐƋƵĞ͕ƉĞƌůĂƐĞǀĂƌĞĚƵŢĚĂĞǆƚĞŶƐŝſ͕ĞůƐĞƵƉĞŶĚĞŶƚŽůĂƐĞǀĂƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĂŽďƌĞƐĚĞƉĂƐŽ
ĚĞƐŐƵăƐ͕ŵƵƌƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ŶŽƉĞƌŵĞƚŝŶůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖĞƋƵŝƉŚĂďŝƚƵĂů͕ƐΖŚĂƵƌĂŶĚĞĐŽŵƉĂĐƚĂƌ
ĂŵďĞůƐŵĞĚŝƐĂĚĞƋƵĂƚƐƉĞƌƚĂůĚΖĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂĚĞŶƐŝƚĂƚƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
EŽƐΖĂƵƚŽƌŝƚǌĂĞůƉĂƐĚĞǀĞŚŝĐůĞƐŝŵĂƋƵŝŶăƌŝĂĨŝŶƐƋƵĞůĂĐĂƉĂŶŽƐΖŚĂŐŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚ͘

dŽůĞƌăŶĐŝĞƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͗
•

>ĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƐΖŚĂĚΖĞĨĞĐƚƵĂƌůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚ͕ĐŽŵĞŶĕĂŶƚƉĞƌůĞƐǀŽƌĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐŝƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶƚ
ĐĂƉĂůĐĞŶƚƌĞƉĞƌĂĐĂǀĂůĐĂƌͲƐĞĞŶĐĂĚĂƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĞŶƵŶĂŵƉůĞŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭͬϯĚĞůĚĞůΖĞůĞŵĞŶƚ
ĐŽŵƉĂĐƚĂŶƚ͘

>ĞƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƚĂƚƐ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĞŝǆŝŶ ůĞƐ ƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐ Ă ůΖĂƉĂƌƚĂƚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌ
ĐŽƌƌĞŐŝĚĞƐƉĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ĂĨĞŐŝŶƚŽƌĞƚŝƌĂŶƚĞůŵĂƚĞƌŝĂůŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƚŽƌŶĂŶƚĂĐŽŵƉĂĐƚĂƌŝĂůůŝƐĂƌ͘

E/s>>
цϮϬŵŵ
цϯϬŵŵ
цϭϱŵŵ
цϮϬŵŵ


dŽƚͲƵĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
>Ă ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞů ƚŽƚͲƵ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů ƐΖŚĂ ĚĞ ĨĞƌ Ă ĐĞŶƚƌĂů ŝ ŶŽ ΗŝŶ ƐŝƚƵΗ͘ >ΖĂĚĚŝĐŝſ ĚĞ ůΖĂŝŐƵĂ ĚĞ
ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƚĂŵďĠƐΖŚĂĚĞĨĞƌĂĐĞŶƚƌĂůĞǆĐĞƉƚĞĞŶĞůƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞůĂ͘K͘ĂƵƚŽƌŝƚǌŝĞůĐŽŶƚƌĂƌŝ͘

WůĂ͗цϭϬŵŵͬϯŵ͘
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dŽƚͲƵŶĂƚƵƌĂů
105/162

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

106/162

ďĂŶƐĚΖĞƐƚĞŶĚƌĞƵŶĂƚŽŶŐĂĚĂĞƐƉŽƚŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚǌĂƌŝŚƵŵŝĚŝĨŝĐĂƌ͕ƐŝĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

ƌĞĚƵŢĚĞƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐǀĞƵƌĂŶĂĨĞĐƚĂƚƐƉĞƌƵŶĂĚĞůĞƐĐăƌƌĞŐƵĞƐĚĞϭϬƚ͘ů͛ĂĐĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂ
ĐăƌƌĞŐĂĐĂůƐƵŵĂƌů͛ĂĐĐŝſĚĞůƉĞƐĚĞůƚĞƌƌĞŶǇŝƵŶĂƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐĂƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞϰϬϬϬEͬŵϮ͘



•

7.1.22

,ŝƉžƚĞƐŝƐ//͗sŽƌĞƌĞƐ

Pericons

dƌĞŶĚĞĐăƌƌĞŐƵĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶƵŶĂĐăƌƌĞŐĂĚĞϲdĂĐƚƵĂŶƚƐŽďƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞϬ͕ϯǆϬ͕ϯ
ŵϮĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſŵĠƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ů͛ĂĐĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĐăƌƌĞŐĂĐĂůƐƵŵĂƌů͛ĂĐĐŝſĚĞůƉĞƐĚĞů
ƚĞƌƌĞŶǇŝƵŶĂƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐĂƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞϰϬϬϬEͬŵϮ͘

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
WĞƌŝĐſ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚ ƉĞƌ Ă ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ ĞŶ ĨŽƌŵŝŐſ ĂƌŵĂƚ Ăŵď ƐŽůĞƌĂ͕ ƋƵĂƚƌĞ ĨŝŶĞƐƚƌĞƐ ĚĞ
ĐŽŶŶĞǆŝſŝĚĞƐŐƵăƐŝŶĨĞƌŝŽƌ͘

•

,ŝƉžƚĞƐŝƐ///͗ŽŶĞƐĂƉĂƌƚĂĚĞƐĚĞůƚƌăŶƐŝƚĚĞǀĞŚŝĐůĞƐ;ũĂƌĚŝŶƐ͕ĞƐƉĂŝƐƌĞĐƌĞĂƚŝƵƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ŽŶƐŝƐƚĞŝǆ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐĂ ƵŶŝĨŽƌŵĞ Ě͛ϭdͬŵϮ͕ ĂĨĞĐƚĂĚĂ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚ Ě͛ŝŵƉĂĐƚĞ
Ě͛ϭ͕ϰ͘ů͛ĂĐĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĐăƌƌĞŐĂĐĂůƐƵŵĂƌů͛ĂĐĐŝſĚĞůƉĞƐĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘


ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ'ĞŶĞƌĂůƐ



dŝŶĚƌă ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝƚĂƚƐ ƚĂŶƚ ĚĞƐ ĚĞů ƉƵŶƚ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ƚƌĂĕĂƚ ;ĐĂŶǀŝƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſ͕
ĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐͿ ĐŽŵ ĚĞƐ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂů ;ƌĞŐŝƐƚƌĞ͕ ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ͕ ĞƐƚĞƐĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐͿ͘ Ŷ ăŵďŝƚ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚă͕Ɛ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶƉĞƌŝĐŽŶƐĞŶĐĂůĕĂĚĂ͕ǀŽƌĞƌĂŝƚĞƌƌĂ͕ĂŵďƵŶĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŵăǆŝŵĂĞŶƚƌĞĞůůƐ
ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϭϬϬŵ ƉĞƌ ĞƐƚĞƐĞƐ ŵĂŶƵĂůƐ ŝ ĨŝŶƐ Ă ϭϱϬϬŵ ƉĞƌ ĞƐƚĞƐĞƐ ďůŽǁŝŶŐͬĨůŽĂƚŝŶŐ͕ ĞƐƐĞŶƚ
ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂůĂĨŽƌŵĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂƉĂĚĞŶĞƚĞũĂŝƐŽůĞƌĂĚĞϭϬĐŵĚĞŐƌƵŝǆĂŵďĨŽƌŵŝŐſĚĞƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂϭϳϱ<ŐͬĐŵϮ͘

ůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ͕ƐĞŐŽŶƐůĂhEϭϯϯϭϬϬ͕ĞƐĚĞĨŝŶĞŝǆĞŶƐĞŐŽŶƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐůĂƐƐĞƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůĞƐƐĞǀĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ;ůůĂƌŐĂĚĂǆĂŵƉůĂĚĂͿ͘WĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚǌĂŶƚƉĞƌĂůĂŶŽƐƚƌĞǆĂƌǆĂ͕ŚŝƚƌŽďĞŵ͗
•

ůĂƐƐĞ
WĞƌŝĐŽŶƐĚĞƉůĂŶƚĂƋƵĂĚƌĂĚĂĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ĞǆƚĞƌŝŽƌƐϱϮϬǆϱϮϬǆϲϬϬŵŵ;ůůĂƌŐĂĚĂ͕ĂŵƉůĂĚĂŝ
ĨŽŶĚăƌŝĂͿŝŝŶƚĞƌŝŽƌƐĚĞϰϬϬǆϰϬϬǆϱϰϬŵŵ

>Ă ƐŽůĞƌĂ ĚĞů ƉĞƌŝĐſ ĚŝƐƉŽƐĂƌă ĞŶ Ğů ƐĞƵ ƉƵŶƚ ĐĞŶƚƌĂů Ě͛ƵŶ ƉŽƵ ĚĞ ƌĞĐŽůůŝĚĂ Ě͛ĂŝŐƺĞƐ ƉĞƌ Ă
ĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞĨŝůƚƌĂĐŝŽŶƐ͘

•

ůĂƐƐĞ

ůƐ ƉĞƌŝĐŽŶƐ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĂƌ ůĂ ƉƌĞƐƐŝſ ĞǆĞƌĐŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ƚĂƉĂ ĐŽŵƉůŝŶƚ ůĂ ŶŽƌŵĂ EϭϮϰ ĐůĂƐƐĞ
ϰϬϬ͕ƉĂƐƐĂŶƚƵŶƚĞƐƚĚĞĨĂƚŝŐĂĚĞϴϱ͘ϬϬϬƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶƐ͘

WĞƌŝĐŽŶƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ƋƵĂĚƌĂĚĂ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ĞǆƚĞƌŝŽƌƐ ϵϱϬǆϴϱϬǆϭϬϬϬ ŵŵ ŝ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ
ϴϬϬǆϳϬϬǆϵϬϬŵŵ͘

^ĞƌĂŶ şŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ͕ Ăŵď ƵŶĂ ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϯϱEͬŵŵϮ͕ ĚĞ
ĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂƐĞĐĂĂŵďĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƉĞƌǀŝďƌĂƚĞŶğƌŐŝĐĚĞůŵŽƚůůĞ͘>ĂĐŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂĞƐŵĞƐƵƌĂƌăƉĞƌ
ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĚĞůĐŽŶĚ͛ďƌĂŵƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂEŽƌŵĂhEϴϯϯϭϯ͘
WĞƌĂů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶďĂƌƌĞƐĐŽƌƌƵŐĂĚĞƐĚ͛ĂĐĞƌϱϬϬ^ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂEŽƌŵĂhEϯϲϬϲϴ͕Ž
ŵĂůůĞƐĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚĞƐĚĞĨŝůĨĞƌƌŽϱϬϬdƐĞŐŽŶƐůĂEŽƌŵĂhEϯϲϬϵϮ͘
ŶƋƵĂŶƚĂůĞƐŚŝƉžƚĞƐŝƐĚĞƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐƵĞƐ͕ƐĞƌĂŶĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſƉĞƌĂůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĞŶ
ĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉƵŶƚƐ͗
•

ůĂƐƐĞ
WĞƌŝĐŽŶƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ĞǆƚĞƌŝŽƌƐ ϭϯϱϬǆϵϱϬǆϭϬϬϬ ŵŵ ŝ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ
ϭϮϬϬǆϳϬϬǆϵϬϬŵŵ͘


ŵĠƐĂŵĠƐ͕ƚŽƚƐĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐƉŽƌƚĂƌĂŶϰĨŝŶĞƐƚƌĞƐ͕ƵŶĂƉĞƌƉĂƌĞƚ͘
^͛ĞƐƚĂďůŝƌĂŶ ůĞƐ ƐĞŐƺĞŶƚƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĞƐƉĞĐşĨŝƋƵĞƐ ƉĞƌ Ă ƉĞƌŝĐŽŶƐ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ͕ ĐŽŵ Ă ƉƌŽĚƵĐƚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂŽďƌĂ͗

,ŝƉžƚĞƐŝƐ/͗ĂůĕĂĚĞƐ
dƌĞŶĚĞĐăƌƌĞŐƵĞƐĚ͛ƵŶǀĞŚŝĐůĞĚĞϲϬd͕Ăŵďů͛ĞŝǆůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƉĂƌĂůͼůĞůĂů͛ĞŝǆĚĞůĂĐĂůĕĂĚĂŝ
ĨŽƌŵĂƚƉĞƌƐŝƐĐăƌƌĞŐƵĞƐĚĞϭϬd͕ƋƵĞĂĐƚƵĞŶĐĂĚĂƐĐƵŶĂƐŽďƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĚĞ
Ϭ͕ϮǆϬ͕ϲŵϮ͕ĂŵďĞůĐŽƐƚĂƚĚĞϬ͕ϮƉĂƌĂůͼůĞůĂů͛ĞŝǆĚĞůǀĞŚŝĐůĞ͘>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſĞŶƚƌĞĐăƌƌĞŐƵĞƐĞŶ
ƐĞŶƚŝƚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐĞƌăϭ͕ϱŵŝĞŶƐĞŶƚŝƚƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůϮŵ͘ůƐƉĞƌŝĐŽŶƐƉĞƌůĞƐƐĞǀĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
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•
•

>ĞƐ ĞŶƚƌĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ Ăů ƉĞƌŝĐſ ĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ě͛ĞƐƚĂŶĐĂŵĞŶƚ͕ ƋƵĞ ůĂ
ŐĂƌĂŶƚĞŝǆŝĂƵŶĂƉƌĞƐƐŝſŵşŶŝŵĂĚĞϱϬŬWĂ͕ƚĂŶƚƐŝƐ͛ŽĐƵƉĞŶƉĞƌĐŽŶĚƵĐƚĞƐĐŽŵƐŝŶŽ͘
ůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ͕ƐŝĞůƐĞƵƉĞƐŚŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͕Ě͛ĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŝŵĂŶĞŝŐƉĞƌ
ĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘
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•

•
•

•
•
•
•

ǆĐĞƉƚĞ ƉĞůƐ ƉĞƌŝĐŽŶƐ ƚŝƉƵƐ ͕ ĞůƐ ƉĞƌŝĐŽŶƐ ĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ Ě͛ĞŶŐĂŶǆĂŵĞŶƚ ĚĞ
ƉŽůŝƚũĂƉĞůƚŝƌ͘ůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĚŝƐƉŽƐĞŶĚĞĚŽƐƐƵƉŽƌƚƐĚ͛ĞŶŐĂŶǆĂŵĞŶƚĚĞƉŽůŝƚŐĞƐƉĞƌů͛ĞƐƚĞƐĂ
ĚĞ ĐĂďůĞƐƐŝƚƵĂƚƐĞŶůĞƐ ƉĂƌĞƚƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƐ͕ĐĞŶƚƌĂƚƐŝ ƐŽƚĂ ĚĞ ůĞƐ ĨŝŶĞƐƚƌĞƐ Ě͛ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘
ůƐ ŐĂŶǆŽƐ ĚĞ ƚŝƌ ŝ ƐƵƉŽƌƚƐ ĚĞ ĐĂďůĞ ƐſŶ ŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚƐ͕ ŶŽ ƚĞŶĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚŝŶŐƵƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů
Ϭ͕ϯϱйĚĞĐĂƌďŽŶŝŝůĂĐăƌƌĞŐĂĚĞƌƵƉƚƵƌĂƉĞƌƚƌĂĐĐŝſŶŽĠƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϰϬ<ŐͬŵŵϮ͘
ůƐ ƐƵƉŽƌƚƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ Ě͛ĞŶŐĂŶǆĂŵĞŶƚ ĚĞ ƉŽůŝƚũĂ͕ ƵƚŝůŝƚǌĂƚƐ ĐŽŵ ƉƵŶƚƐ Ě͛ĂŵĂƌƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĞƐ
ƉŽůŝƚŐĞƐĞŶĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĞŶů͛ĞƐƚĞƐĂĚĞĐĂďůĞƐƐƵďƚĞƌƌĂŶŝƐ͕ƐſŶĞŶĐĂƐƚĂƚƐĞŶĞůƐŵƵƌƐ͘^͛ŚĂŶ
ĚĞĐŽůͼůŽĐĂƌ͕ůĞƐƌĞŐůĞƚĞƐŝŐĂŶǆŽƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſĚĞĐĂďůĞƐ͕ƋƵĞƐſŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌƐƵƉŽƌƚĂƌ
ĞůƐĐĂďůĞƐ͘
>ĞƐƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐƐĞƌĂŶůůŝƐĞƐŝƐĞŶƐĞƉŽƌŽƐŝƚĂƚƐĂƉƌĞĐŝĂďůĞƐ͘
ůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚŵşŶŝŵĚ͛ĂƌŵĂĚƵƌĞƐƐĞƌăĚĞϮϬŵŵ͘
ů ĐƵƌĂƚ ƐĞƌă ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ů͛ĞƐƚĂďůĞƌƚ Ă ůĂ EŽƌŵĂ , ŝ ĞƐ ƉƌŽůŽŶŐĂƌă ĨŝŶƐ ƋƵĞ Ğů ĨŽƌŵŝŐſ
Ăƌƌŝďŝ ĐŽŵ ĂŵşŶŝŵ Ăů ϳϬй ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ ĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͕ŝ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĂůƐϮϴ ĚŝĞƐ
ƚŝŶŐƵŝůĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͘
dŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͗
o

o
o
o
•


>ĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƉĞƐŝŵĂƌĐƐŶŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞŶĂƋƵĞƐƚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ͕
ƐĞƌĂŶůĞƐŝŶĚŝĐĂĚĞƐĞŶůĂƐEŽƌŵĞƐhEϯϲ͘ϭϭϴ͕hEϰϭϯϬϬ͕hEϰϭϯϬϭŝ/^KϭϬϴϯ͘

/͘ĂZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂů
>ĞƐ ƉĞĐĞƐ ĚĞ ĨƵŶĚŝĐŝſ ƉŽƌƚĂƌĂŶ ƵŶĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ƉŝŶƚƵƌĂ ŚŝĚƌŽĚƵůƵŝďůĞ Ž ĞƉŽǆǇ Ăŵď ƵŶĂ
ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĞŶĐăŵĞƌĂĚĞďŽŝƌĂƐĂůŝŶĂĚĞƵŶŵşŶŝŵĚĞϮϱϬŚŽƌĞƐ͘

/͘ďĐĂďĂƚĚĞůDĂƚĞƌŝĂůƐ
>ĞƐ ƉĞĐĞƐ ƚŝŶĚƌĂŶ ƋƵĞ  ĞƐƚĂƌ ďĞŶ ĂĐĂďĂĚĞƐ ĐĂƉ ĚĞĨĞĐƚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů ƋƵĞ ƉƵŐƵŝ ƉĞƌũƵĚŝĐĂƌ ůĂ ƐĞǀĂ
ŵĞĐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ͘


ů ĨĂďƌŝĐĂŶƚ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌă ƉƌŽǀĞƐ Ăŵď ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝƐ ĚĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘

ůĨŝŶĂůĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͛ĂĚũƵŶƚĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐĚĞĚĞƚĂůůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƚŝƉƵƐĚĞƉĞƌŝĐŽŶƐ͘

/͘ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞƚĂƉĞƐŝŵĂƌĐƐ
WĞƌ ůĂ ŶŽƐƚƌĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ ƚĂƉĞƐ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ĐůĂƐƐĞ ͲϰϬϬ͘ Ɛ ĚĞĨŝŶĞŝǆĞŶ ĞůƐ ƐĞŐƺĞŶƚ
ƚŝƉƵƐĚĞŵĂƌĐŝƚĂƉĞƐ͗
•



7.1.23

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĂƚƌĂĐĐŝſ͗ϱϬĚĂEͬŵŵϮ
>şŵŝƚĚ͛ĞůĂƐƚŝĐŝƚĂƚŵşŶŝŵ͗ϯϮĚĂEͬŵŵϮ͘
ůůĂƌŐĂŵĞŶƚŵşŶŝŵ͗ϳй
ƵƌĞƐĂƌŝŶĞůů͗ϭϳϬĂϮϯϬ,^



DĞƐƵƌĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͗
- &ŝŶƐϭ͕ϱŵ͗цϲŵŵ͘
- DĠƐĚ͛ϭ͕ϱŵ͗цϭϬŵŵ͘
YƵĂĚƌĂƚƵƌĂ͗ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĞŶƚƌĞĚŝĂŐŽŶĂůƐ͕ŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞϭϯŵŵ͘
ƐƉĞƐƐŽƌƐ͗EŽŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂůŶŽŵŝŶĂůĞŶƵŶϯ͕ϱйĚĞůŵĂƚĞŝǆ͘
WĞŶĚĞŶƚƐĚĞůĞƐƉĂƌĞƚƐ;ƉĞƌĚĞƐŵŽƚůůĂƚͿ͗EŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭǑ͘

WƌŽǀĞƐ͗
o

Ă͘
ď͘
Đ͘
Ě͘

•

Tapes i marcs

•
•

ĞĨŝŶŝĐŝſŝĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ
dĂƉĂ ŝ DĂƌĐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͕ ĂďĂƚŝďůĞ ĞŶ ĚŽƐ ĨƵůůĞƐ͕ ϰ ĨƵůůĞƐ Ž ƌŽĚŽŶĞƐ ŝ Ăŵď ƚĂŶĐĂŵĞŶƚ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚ͘ŝƐƉŽƐĂƌăĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĂŶƚŝůůŝƐĐĂŵĞŶƚŝĐăƌƌĞŐĂĚĞƌƵƉƚƵƌĂĚĞϰϬd͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ
>Ă dĂƉĂŝ DĂƌĐ ƐĞƌĂŶ ĚĞ ĨƵŶĚŝĐŝſ ĚƷĐƚŝů͕ ĚĞů ƚŝƉƵƐ ŐƌĂĨŝƚĞƐĨĞƌŽŝĚĂů ƚŝƉƵƐ ϱϬϬͲϳƐĞŐŽŶƐ ŶŽƌŵĂ /^K
ϭϬϴϯĂŵďůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ͗
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^dEZsKZZWZ/Md/Wh^͗dĂƉĂĚĞĚŽďůĞĨƵůůĂƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ůĞƐĚĞůĂƚĂƵůĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
^dEZ > WZ/M d/Wh^ ͗ Ɛ ƚƌĂĐƚĂ Ě͛ƵŶĂ ƚĂƉĂ ƌŽĚŽŶĂ Ăŵď ŵĂƌĐ
ĂƉĂƌĞŶƚ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐůĞƐĚĞůĂƚĂƵůĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
^dEZsKZZ/>WZ/Md/Wh^͗dĂƉĂ
ĚĞƋƵĂƚƌĞĨƵůůĞƐƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ͕ĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐůĞƐĚĞůĂƚĂƵůĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘


^Z/W/M


D^hZ^;ŵŵͿ
/EdZE^
W^

^dEZ sKZZ ϳϲϬǆϳϲϬ
WZ/Md/Wh^ϭ
ϴϬϬyϳϬϬ

>

dK>ZE/

ϳϲϬǆϲϱϬ

ϭϬϬ

нͬͲϮϬ

ϴϬϬyϳϬϬ

ϭϬϬ

нͬͲϮϬ
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/Zh>Z
^dEZ >
D DZ шϲϬϬ
WZ/Md/Wh^
WZEd
^dEZ
sKZZͬ>
ϭϮϬϬyϳϲϬ
ϭϮϬϬyϲϱϬ
d/Wh^

ϭϬϬ

нͬͲϮϬ

ϭϬϬ

нͬͲϮϬ


/͘Ś>ŽŐŽƚŝƉ
>ĞƐŵĂƌƋƵĞƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſĞŶůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌƐĞƌăŶ͗
•

ϭ >ĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĚĞů ŵĂƌĐ ŝ ƚĂƉĂ ƉĞů ŵŽĚĞů ͞ƐƚĂŶĚĂƌĚ ǀŽƌĞƌĂ ƉĞƌŝĐſ ƚŝƉƵƐ ͟ Ɛ͛ĂũƵƐƚĂƌĂŶ Ă ĐĂĚĂƐĐƵŶ ĚĞůƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ
ƉĞƌŝĐŽŶƐĚĞĨŝŶŝƚƐĂů͛ĂƉĂƌƚĂƚϭ͘ϭ͘Ϯϱ

•

dĂƵůĂϮ͗dĂƵůĂƌĞƐƵŵŵĞƐƵƌĞƐƚĂƉĞƐŝŵĂƌĐƐ

•


/͘ĚăƌƌĞŐƵĞƐDăǆŝŵĞƐ
>ĞƐ ŚŝƉžƚĞƐŝƐ ĚĞ ƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐƵĞƐ ĚĞ ůĞƐ ƚĂƉĞƐ ĂĐŽŵƉůŝƌĂŶ ůĂ ƐĞŐƺĞŶƚ ƌĞůĂĐŝſ Ăŵď ůĞƐ ŚŝƉžƚĞƐŝƐ ĚĞ
ƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐƵĞƐĞŶƉĞƌŝĐŽŶƐ͗
Hipòtesis de pericons

D 400

II

B 125 ó C 250 ó D 400

III

B 125 ó C 250 ó D 400

EŽƌŵĂƚŝǀĂƉůŝĐĂďůĞ

hEEϭϮϰ͗ŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐĚĞĐŽďƌŝŵĞŶƚŝƚĂŶĐĂŵĞŶƚƉĞƌǌŽŶĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſƵƚŝůŝƚǌĂĚĞƐƉĞƌǀŝĂŶĂŶƚƐŝ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͘WƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ĂƐƐĂũŽƐ͕ŵĂƌĐĂƚŝĐŽŶƚƌŽůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘
hEEϭϱϲϯ͗&ƵŶĚŝĐŝſ͘&ƵŶĚŝĐŝſĚĞŐƌĂĨŝƚĞƐĨĞƌŽŝĚĂů͘



hE ϰϭϯϬϬͲϴϳ͗ ŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐ ĚĞ ĐŽďƌŝŵĞŶƚ ŝ ƚĂŶĐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſ ƵƚŝůŝƚǌĂĚĞƐ ƉĞƌ
ǀŝĂŶĂŶƚƐŝǀĞŚŝĐůĞƐ͘WƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ĂƐƐĂũŽƐ͕ŵĂƌĐĂƚŝĐŽŶƚƌŽůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘

/͘ĞƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚƐ
>ĂƉůĞŶŝƚƵĚĚĞů͛ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĚĞůĞƐƚĂƉĞƐĞŶĞůƐƐĞƵƐŵĂƌĐƐƐĞƌăƚĂůƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆŝďĂůĂŶĐĞŝŐĂů
ƉĂƐĚĞǀĞŚŝĐůĞƐƉĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝŶŝŶƐƚĂůͼůĂƚĞŶĐĂůĕĂĚĂ͘WĞƌĂŝǆž͕ůĂƉůĞŶŝƚƵĚĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĂ
ĚĞ ůĞƐ ĚƵĞƐ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚĞ ƐĞƌă ĚĞ Ϭ͕ϰŵŵ ĐŽŵ Ă ŵăǆŝŵ͖ ĠƐ Ă Ěŝƌ͕ ĐĂĚĂƐĐƵŶĂ ĚĞ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂƌĐŽŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĞ ĚŽƐƉůĂŶƐƉĂƌĂůͼůĞůƐ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƚƐ Ϭ͕ϰŵŵ͘WĞƌ
ĂůƐƉĞƌŝĐŽŶƐƋƵĞĞƐƐŝƚƵŢŶĞŶǀŽƌĞƌĞƐŽƚĞƌƌĂ͕ŶŽĞǆŝƐƚŝƌăďĂůĂŶĐĞŝŐĂůƉĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĞƐ͘

hEϯϲϭϭϴͲϳϯ͗&ƵŶĚŝĐŝſĂŵďŐƌĂĨŝƚĞƐĨĞƌŽŝĚĂů͘dŝƉƵƐŝĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚĞ
ƉĞĐĞƐĂŵďŵŽƚůůĞ͘͘
/^KϭϬϴϯ͗ůĞĂĐŝſĚĞŐƌĂĨŝƚĞƐĨĞƌŽŝĚĂů͘
ƐƐĂũŽƐ

/͘ĨdŽůĞƌăŶĐŝĞƐ
>ĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĞƐƚĂƉĞƐŝĞůƐƐĞƵƐŵĂƌĐƐŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌƉůĂŶƐ͕ĂŵďƵŶĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂĚĞů͛ϭй
ĂůĂĐŽƚĂĚĞƉĂƐ͕ĂŵďƵŶŵăǆŝŵĚĞϲŵŵ͘

/͘ŐdĂŶĐĂŵĞŶƚƐ
>ĞƐƚĂƉĞƐŚĂŶĚ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƚĂŶĐĂŵĞŶƚĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚƋƵĞƐŝŐƵŝĂĐĐŝŽŶĂďůĞƉĞƌƵŶĂĐůĂƵĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ŝ
ĚƵƌĂŶ ůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ ŵĂƌƋƵĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĞƐ Ă ůĂ EŽƌŵĂ hE EͲϭϮϰ͘ ů ŶŽŵ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚ
Ɛ͛ŝŶĚŝĐĂƌăĞŶƚŽƚĐĂƐĞŶůĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĂƚĂƉĂ͘
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^ĞƌăĚ͛ĞƐƚƌŝĐƚĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐŶŽƌŵĞƐ͗

Hipòtesis de tapa

I

^dEZ sKZZ WZ/M d/Wh^ ͗ d ƉĞƌ ůĂ ĨƵůůĂ ƋƵĞ ƉŽƌƚĂƌă Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ƚĂŶĐĂŵĞŶƚŝů͛ĂůƚƌĞůĂŵĂƌĐĂƋƵĞĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŝŶĚŝƋƵŝĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘
^dEZ > WZ/M d/Wh^ ͗ Ɛ ƚƌĂĐƚĞ Ě͛ƵŶĂ ƚĂƉĂ ƌŽĚŽŶĂ ŝ͕ ƉĞƌ ƚĂŶƚ͕
ƉŽƌƚĂƌăůĂŵĂƌĐĂƋƵĞĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŝŶĚŝƋƵŝĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘
^dEZsKZZ/>WZ/Md/Wh^͗dƉĞƌƚŽƚĞƐůĞƐĨƵůůĞƐŵĞŶǇƐƵŶĂ
ĚĞůĞƐƚĂƉĞƐƋƵĞŶŽƉŽƌƚĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĂŶĐĂŵĞŶƚŝƋƵĞƉŽƌƚĂƌăůĂŵĂƌĐĂƋƵĞĞůĂ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƚŝŶĚŝƋƵŝĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘

111/162

ĂƐƐĂũŽƐĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſ
WƌĞǀŝ Ăů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽǀĞŢĚŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ ĞůƐ
ĂƐƐĂũŽƐĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſƌĞĐŽůůŝƚƐĞŶůĂƐĞŐƺĞŶƚŶŽƌŵĂ͘
ůƉƌŽǀĞŢĚŽƌƚŝŶĚƌăůĂŽďůŝŐĂĐŝſĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƐĞŐŽŶƐůĂƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝſhEE/^K
ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϬŝĞƐǀĂůŽƌĂƌăƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚŝĞůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĂƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝſŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂƚƉĞƌƵŶĂĞŶƚŝƚĂƚŚŽŵŽůŽŐĂĚĂ͘
ůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůƐĂƐƐĂũŽƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐŚĂƵƌĂŶĚ͛ĂŶĂƌĂĚũƵŶƚĚĞůƐƉůăŶŽůƐĚĞĚĞƚĂůůĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ŝŶĨŽƌŵĞ
ĨŽƚŽŐƌăĨŝĐ͕ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſƚğĐŶŝĐĂĚĞůƉƌŽĚƵĐƚĞŝŝŶĨŽƌŵĞĚĞƉƌŽďĞƐ͘
Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001
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>ĞƐƉƌŽǀĞƐŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƌƐĞƌĂŶ͗

7.1.25

a) Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i
constructives.
b) Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb
una força de control de 400 kN.
c) Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis.
S’aplicarà el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563.


Postes i suports

ůƐƉĂůƐƉĞƌĂĞƐƚĞƐĞƐĚĞĐĂďůĞƐĂĞƌŝƐƉŽĚĞŶƐĞƌĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐĞŶƚĂůůĞƌ͕ĚĞĨƵƐƚĂŽ
ŵĞƚăůͼůŝĐƐ͘
WĂůƐĚĞĨŽƌŵŝŐſ
ůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚ͕ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŝƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚĞůƐƉĂůƐĞƐĨĂƌăĐŽŵƉůŝŶƚůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂEŽƌŵĂ
hEϮϭͲϬϴϬͲϴϰŝůĞƐƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐhE^ϲϳϬϯƐŽďƌĞƉĂůƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚǀŝďƌĂƚ͘

ďƐƐĂũŽƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſ

>Ă ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĞŵƉƌĂƚ ŶŽ ƐĞƌă ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϯϱϬ ŬƉͬĐŵϮ͕ ĞŶ ƉƌŽǀĞƚĂ
ĐŝůşŶĚƌŝĐĂĂϮϴĚŝĞƐ͘

hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĞŶƚƌĞŐĂƚ Ă ŽďƌĂ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚ ƐĞƌă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſ Ě͛ŽďƌĂ
ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĂĐƚĂĚĞƌĞĐĞƉĐŝſĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ŝŶĐůŽĞŶƚĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐĂƐƐĂũŽƐ͗

>ΖĂĐĞƌĚĞůĞƐĂƌŵĂĚƵƌĞƐƐĞƌăĐŽƌƌƵŐĂƚ͕ĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ,ϱϬϬ^ŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ƐĞŐŽŶƐhEϯϲϬϲϴ͘
ůƐ ƉĂůƐ ĞƐ ĚĞƐŝŐŶĂƌĂŶ ƉĞƌ ƋƵĂƚƌĞ ŐƌƵƉƐ ĚĞ ƐŝŐůĞƐ Ž ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĚŝƐƉŽƐĂƚƐ ĞŶ ůΖŽƌĚĞ ŝŶĚŝĐĂƚ͕ Ğů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚĚĞůƐƋƵĂůƐĠƐĞůƐĞŐƺĞŶƚ͗

ĂͿ sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſǀŝƐƵĂůĚĞůϭϬϬйĚĞůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂ͘
ďͿ ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞƉĞƐ͘
ĐͿ /ŶĨŽƌŵĞƐĚ͛ĂƐƐĂũŽƐŵĞĐăŶŝĐƐĚĞůĂƉĂƌƚŝĚĂƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ͘

•
•
•
•

^Ğƌă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ ĚĞůĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ ĚĞŵĂŶĂƌ ĂůƚƌĞƐ ƉƌŽǀĞƐ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚĞŝǆŝŶ Ğů ĞƐƚăŶĚĂƌĚƐ ĚĞ
ƋƵĂůŝƚĂƚĞǆŝŐŝƚĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚŶŽƌŵĂ͘


7.1.24

>ĞƐƐŝŐůĞƐ,s͕ŝŶĚŝĐĂŶƚĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚǀŝďƌĂƚ͘
yŝĨƌĞƐƋƵĞĞǆƉƌĞƐƐĞŶ͕ĞŶĚĂEĞůǀĂůŽƌĚĞůΖĞƐĨŽƌĕŶŽŵŝŶĂů͘
EŽZ͕ƐĞŐŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵŝĂƵŶƉĂůŶŽƌŵĂůŽƌĞĨŽƌĕĂƚ͘
yŝĨƌĞƐƋƵĞĞǆƉƌĞƐƐĞŶ͕ĞŶŵĞƚƌĞƐ͕ůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůƉĂů͘



Retolació de pericons

dŽƚƐĞůƐƉĂůƐƉŽƌƚĂƌĂŶƵŶĂƉůĂĐĂĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĞŶƋƵğĞƐƚĂƌĂŶŐƌĂǀĂƚƐůĞƐĚĂĚĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ůƐ ƉĞƌŝĐŽŶƐ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƌĞƚŽůĂƌ Ăŵď Ğů ƐĞƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ ĐŽĚŝ Ăŵď ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ Ě͛ĠƐƐĞƌ ĨăĐŝůŵĞŶƚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďůĞƐ͘

•
•
•
•

ƋƵĞƐƚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſ ĞƐ ĨĂƌă Ăŵď ƉŝŶƚƵƌĂ ŶĞŐƌĂ ŝ ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚ ƵŶĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĂůĨĂŶƵŵğƌŝĐĂ Ăŵď ůĞƐ
ůůĞƚƌĞƐĞŶŵĂũƷƐĐƵůĂƚŝƉƵƐƌŝĂůŽƐŝŵŝůĂƌ͕ŝƚĂŵĂŶǇϭϱϬƉƵŶƚƐ͘
WĞƌĞĨĞĐƚƵĂƌĞůƌĞƚŽůĂƚĚĞůĂĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƉĞƌŝĐſƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞŶĞƚĞũĂƌƉƌğǀŝĂŵĞŶƚůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ƋƵĞ
ŶŽ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƐƚĂƌ ŵŽůůĂ͘ dĂŵďĠ͕ Śŝ ŚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ƉŝŶƚĂƌ ĂďĂŶƐ Ğů ĨŽŶƐ ĚĞ ďůĂŶĐ ƉĞƌ ŵĂƌĐĂƌ
ŵĠƐůĂƌĞƚŽůĂĐŝſ͘
>Ă ƵďŝĐĂĐŝſ ĐŽƌƌĞĐƚĞ͕ ƐĞƌă ĞŶ ƵŶĂ ĚĞ ůĞƐ ƉĂƌĞƚƐ ƐĞŶƐĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ƚƵďƐ͕ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ƚĂŶƚ
ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĐŽŵǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚŝĞǀŝƚĂŶƚƋƵĞĞƐƚƌĂĐƚŝĚ͛ƵŶĂǌŽŶĂĚĞƉĂƐĚĞĐĂďůĞŽƵďŝĐĂĐŝſĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŝͬŽĐŽŶŶĞǆŝſ͘WƌğǀŝĂŵĞŶƚůĂ͘K͘ǀĂůŝĚĂƌăůĂƵďŝĐĂĐŝſŝĐŽƌƌĞĐƚĞǀĂůŝĚĂĐŝſĚĞ
ůĂƌĞƚŽůĂĐŝſ͘

EŽŵĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͘
ĂƚĂĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘
EƷŵĞƌŽĚĞƐğƌŝĞŝƚĂůůĞƌ͘
ĞƐŝŐŶĂĐŝſ͕ĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐƐŝŐůĞƐĚĞƐĐƌŝƚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘


>ΖĞƐĨŽƌĕ ŶŽŵŝŶĂů Ăŵď Ğů ƋƵĂů Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚ ĚĞƐŝŐŶĂ Ğů ƉĂů͕ ĠƐ ůΖĞƐĨŽƌĕ ůůŝƵƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐĞŐŽŶƐ ůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂƉůŝĐĂƚĂƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĚĞϬ͕ϮϱŵƉĞƌƐŽƚĂĚĞůĂĐŽƌŽůͼůĂ͘
WĂůEŽƌŵĂů;EͿĠƐĞůƉƌŽũĞĐƚĂƚƉĞƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌůΖĞƐĨŽƌĕŶŽŵŝŶĂů͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞĞůƉĂůZĞĨŽƌĕĂƚ;ZͿĠƐĞů
ƉĂůƉƌŽũĞĐƚĂƚƉĞƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚůΖĞƐĨŽƌĕŶŽŵŝŶĂů&ĂϬ͕ϮϱŵĞƚƌĞƐƉĞƌƐŽƚĂĚĞůĂĐŽƌŽůͼůĂ͕
Ž ƵŶ ĞƐĨŽƌĕ Ʒƚŝů Ŭ& Ă ƵŶĂ ĚŝƐƚăŶĐŝĂ ,ϱ ƉĞƌ ĚĂŵƵŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽƌŽůͼůĂ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ůĂ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĚĞůƐĞƐĨŽƌĕŽƐĂƉůŝĐĂƚƐ͘WĞƌĂ,ϱсϬ͕ϳϱŵƐĞƌăŬсϬ͕ϵ͘WĞƌĂĂůƚƌĞƐǀĂůŽƌƐĚĞ,ϱƐĞƌăŬс
ϱ͕ϰͬ;,ϱнϱ͕ϮϱͿ͘
ŝŶƐ ĚĞ ůĞƐ ƚŝƉŽůŽŐŝĞƐ ĞƐƚăŶĚĂƌĚ ĚĞ ůĂ ǆĂƌǆĂ͕ ƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚ ƉĂůƐ ĚĞ ϴ ŝ ϵ ŵĞƚƌĞƐ
ĚΖĂůĕĂĚĂƷƚŝů͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌăŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĂƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞƉĂůĚΖϭϭŵ͘
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>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĚΖĞŶĐĂƐƚĚĞůƐƉĂůƐǀĞĚŽŶĂĚĂƉĞƌůĂĨſƌŵƵůĂ͗






ůŐăůŝďƚĠƵŶƐǀĂůŽƌƐŵşŶŝŵƐƋƵĞĐĂůĐŽŵƉůŝƌ͗

сϬ͕ϱн>ͬϭϬ ĞŶŵĞƚƌĞƐ

•
•

KŶ>ĠƐůĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞůƉĂů͕ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĂƚĂŵďĠĞŶŵĞƚƌĞƐ͘
>ΖĂůĕĂĚĂƷƚŝůĠƐůĂĚŝƐƚăŶĐŝĂůůŝƵƌĞĞŶƚƌĞĞůƉƵŶƚĚĞƉĞŶũĂƚĚĞůƐĐĂďůĞƐĞŶĞůƉĂůŝĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘ƚğƐƋƵĞ
ĞůƐĐĂďůĞƐƐĞƐƵƐƉĞŶĚƌĂŶƉĞƌŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůĂϬ͕ϮϱŵĞƚƌĞƐƉĞƌƐŽƚĂĚĞůĂĐŽƌŽůͼůĂ͕ůĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂů
ĚĞůƉĂůƐĞƌă͗






>сϬ͕ϮϱнůĕĂĚĂƷƚŝůн




>Ă ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉĂůƐ ĂůĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ ƐĞƌă ůĂŵĂƌĐĂĚĂ ƉĞƌ Ă ĐĂĚĂ ƵŶĂ ƉĞů ƐĞƵ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝ Ž ŐĞƐƚŽƌ͕
ƐĞŶƚĐŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůĚĞ͗

ĞŶŵĞƚƌĞƐ

•
•


ůƐ ƉĂůƐ ĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ ĚĞ ĚŽƐ ďŽƌŶƐ ŝĚğŶƚŝĐƐ ƉĞƌ Ă ůĂ ƉŽƐĂĚĂ Ă ƚĞƌƌĂ͕ ĞŶ ůĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ĐĂƌĂ͘ ů ďŽƌŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌăƐŝƚƵĂƚĂϮ͕ϭϬцϬ͕ϬϮŵĚĞůĂĐŽƌŽůͼůĂ͘ůďŽƌŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌăƐŝƚƵĂƚĂƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂƚĂů
ĚĞůĂďĂƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƋƵĞĚŝĂϰϬĐŵƉĞƌĚĂŵƵŶƚĚĞůŶŝǀĞůůƚĞžƌŝĐĚĞůƚĞƌƌĞŶǇĞŶĞůƐƵƉŽƌƚ͘

ϲŵĞƚƌĞƐĞŶĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͘
ϱŵĞƚƌĞƐĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞƉƵŶƚ͘

ϮϱŵĞƚƌĞƐĞŶĐĂƌƌĞƚĞƌĞƐŶĂĐŝŽŶĂůƐ͘
ϭϴŵĞƚƌĞƐĞŶůĂƌĞƐƚĂĚĞĐĂƌƌĞƚĞƌĞƐ͘

WĂůƐŵĞƚăůͼůŝĐ


ůĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĂƌƵƉƚƵƌĂĚĞůƐƉĂůƐ;ƌĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůŵŽŵĞŶƚĚĞƌƵƉƚƵƌĂŝĞůŵŽŵĞŶƚĚĞ
ůΖĞƐĨŽƌĕƷƚŝůŵĠƐĞůǀĞŶƚͿƐĞƌăŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮ͕ϱ͘

ů ŵĞƚĂůů ŵĠƐ ĞŵƉůĞĂƚ ĞŶ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ƉĂů ĠƐ ůΖĂĐĞƌ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƵď Ž ďĠ ĚĞ ƉĞƌĨŝůƐ
ůĂŵŝŶĂƚƐĞŶ>͕h͕d͕/͕ĞƚĐ͖͘ĞŶĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐƐΖĞŵƉƌĂĨĞƌƌŽĐŽůĂƚƐŽĂůŝĂƚŐĞƐůůĞƵŐĞƌƐĚΖĂůƵŵŝŶŝͲĂĐĞƌ͘
WĞƌĂƵŶŝƌĞůƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉĞƌĨŝůƐƐΖĞŵƉƌĞŶƌĞďůĂĚĞƐ͕ĐĂƌĂŐŽůƐ͕ƉĞƌŶƐŝ͕ĞŶĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕ůĂƐŽůĚĂĚƵƌĂ͘

>ĞƐƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐĞŶůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůƐƉĂůƐƐĞƌĂŶ͗

ůƐƉĂůƐŵĞƚăůͼůŝĐƐĞƐĐůĂƐƐŝĨŝƋƵĞŶĞŶ͗

•
•
•

ŶůĂůŽŶŐŝƚƵĚ͕цϬ͕ϱй
ŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƐ͕цϱйĂŵďƵŶŵăǆŝŵĚĞϭϱŵŵ
ZĞƐƉĞĐƚĞĂůĂƌĞĐƚŝƚƵĚĚĞůƉĂů͕ƐΖĂĚŵĞƚƌăƵŶĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϱͬϭϬϬϬĚĞůĂƐĞǀĂĂůĕĂĚĂ͕
ŵĞƐƵƌĂŶƚͲƐĞĂƋƵĞƐƚĂĚĞƐǀŝĂĐŝſƉĞƌůĂ ĚŝƐƚăŶĐŝĂŵăǆŝŵĂĞŶƚƌĞůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĞůƉĂůŝƵŶĨŝů
ƚŝďĂƚĚĞƐĚĞůĐĂƉĂůĂďĂƐĞĚĞůŵĂƚĞŝǆ͘

WĂůƐĚĞĨƵƐƚĂ
ůƐ ƉĂůƐ͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚ ĚĞ ĨƵƐƚĂ ĚĞ Ɖŝ ƐŝůǀĞƐƚƌĞ ĂƐƐĞĐĂƚ ŝ ƚƌĂĐƚĂƚ ƋƵşŵŝĐĂŵĞŶƚ Ăŵď ĐƌĞŽƐĂƚĂ͕ ƐſŶ
ƵƚŝůŝƚǌĂƚƐƉĞƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌůΖĞƐƚĞƐĂĂĞƌŝƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞůĂǆĂƌǆĂĚĞĨŝďƌĂ͘
ůƐƉĂůƐŚĂŶĚĞƌĞƵŶŝƌůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŵşŶŝŵĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
•
•
•

ăƌƌĞŐĂĚĞƌƵƉƚƵƌĂĂĨůĞǆŝſĚĞϭϲϬŬŐ͘
ůĕĂĚĂĚĞϴŵĂŵďƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĚΖĞŶĐĂƐƚĚΖϭ͕ϱŵĞŶƚĞƌƌĂŝŵĞŶŽƌĂŵĞƐƵƌĂƋƵĞŚŝǀĂŐŝ
ĂƉĂƌĞŝǆĞŶƚƌŽĐĂ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂĚĞϰϬŵĐŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůĞŶĐĂĚĂŐƵĂů͘ƋƵĞƐƚĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĞƐƉŽĚƌăĂĚĞƋƵĂƌ
ĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘

>ΖĂůĕĂĚĂ ĚĞůƐ ƉĂůƐ ǀŝŶĚƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝſ ĚĞůƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶǇ͕ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ
ĚΖĞŶĐĂƐƚŝĚĞůΖĂůĕĂĚĂĚĞůĐĂďůĞĂůƐžů;ŐăůŝďͿ͘
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•
•
•

WĂůƐƉĞƌĨŝůƐůĂŵŝŶĂƚƐ͘
WĂůƐƚƵďƵůĂƌƐ͘
WĂůƐĚĞŐĞůŽƐŝĂ͘

DĞƚăůͼůŝĐĚĞƉĞƌĨŝůƐůĂŵŝŶĂƚƐ
ŵƉůĞĂƚ ƋƵĂƐŝ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ ĞŶ ďĂŝǆĂ ƚĞŶƐŝſ͕ ĞƐƚă ĨŽƌŵĂƚ ƉĞƌ ƉĞƌĨŝůƐ Ě͛Ƶ͕ /͕ ĞƚĐ͕͘ ŝ Ăŵď ůĂ ƵŶŝſ Ž
ĂĚĞƉƚĂŵĞŶƚĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĚΖĞƐƚŽƐƉĞƌĨŝůƐ͘
DĞƚăůͼůŝĐdƵďƵůĂƌ
ƐƚăĨŽƌŵĂƚƉĞƌƚƵďƐĚΖĂĐĞƌĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĚŝăŵĞƚƌĞƐ͕ĨĂďƌŝĐĂƚƐĚΖƵŶĂƐŽůĂƉĞĕĂ͕ĂŵďƵŶĂŽĚŝǀĞƌƐĞƐ
ƌĞĚƵĐĐŝŽŶƐĚĞĚŝăŵĞƚƌĞŽĨĂďƌŝĐĂƚƐĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉĞĐĞƐ͕ĂŵďũƵŶƚĞƐƚƵďƵůĂƌƐŽĐŝůşŶĚƌŝƋƵĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚũă
ĚĞĐĂƌĂŐŽůƐ͘
ůƉĂůƚƵďƵůĂƌĠƐůůĞƵŐĞƌŝƌĞƐŝƐƚĞŶƚŝĚΖĂƐƉĞĐƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌŵŽůƚďŽ͘^ΖĞŵƉƌĂƉĞƌĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞŶĞů
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƉŽďůĂĐŝŽŶƐ͘
DĞƚăůͼůŝĐĚĞǌĞůŽƐŝĂ
ƋƵĞƐƚƚŝƉƵƐ ĚĞƉĂů ƐΖĞŵƉƌĂƐŽďƌĞƚŽƚ ƉĞƌĂůşŶŝĞƐ ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞŵŝƚũĂƚĞŶƐŝſŝƉĞƌ ĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ĚΖĂůƚĞƐŝŵŽůƚĂůƚĞƐƚĞŶƐŝŽŶƐ͘ƐƚăĐŽŶƐƚƌƵŢƚƉĞƌƉĞƌĨŝůƐůĂŵŝŶĂƚƐŽƌŽĚŽŶƐ͕ŵƵŶƚĂƚƐĞŶŐĞůŽƐŝĂŝƵŶŝƚƐ
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ĂůƐ ŵƵŶƚĂŶƚƐ ƉĞƌ ƌĞďůĂĚĞƐ͕ ĐĂƌĂŐŽůƐ Ž ƐŽůĚĂĚƵƌĂ͘ Ɛ ĐŽŶƐƚƌƵŢƌĞŶ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ ĞŶ ĚŽƐ Ž ƋƵĂƚƌĞ
ŵƵŶƚĂŶƚƐ͘
ůƐ ƉĂůƐ ĚĞ ŐĞůŽƐŝĂ ĚĞ ĚŽƐ ŵƵŶƚĂŶƚƐ ƐΖĞŵƉƌĞŶ ƉĞƌ Ă ǆĂƌǆĞƐ ĚĞŵŝƚũĂ ƚĞŶƐŝſ͖ ĞƐƚĂŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŢƚƐ ƉĞƌ
ĚŽƐƉĞƌĨŝůƐĞŶh͕ŝůĂŐĞůŽƐŝĂĞƐƚăĨŽƌŵĂĚĂƉĞƌƉůĂƚŝŶĞƐĚĞƐĞĐĐŝſƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌŽƉĞƌƉĞƌĨŝůƐůĂŵŝŶĂƚƐ
ĞŶ>͘
ůƐ ƉĂůƐĚĞ ŐĞůŽƐŝĂĚĞ ƋƵĂƚƌĞŵƵŶƚĂŶƚƐƐſŶ ĚĞĨŽƌŵĂ ƚƌŽŶĐŽƉŝƌĂŵŝĚĂů͕ĚĞƋƵĂƚƌĞ ĐĂƌĞƐŝŐƵĂůƐ͖ĞŶ
ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƉŽĚĞŶ ƐĞƌ ƚĂŵďĠ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ͘ >ĞƐ ŐĞůŽƐŝĞƐ ůĂƚĞƌĂůƐ ƐΖŽƌŐĂŶŝƚǌĞŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŵĞŶƚĞŶĨŽƌŵĂĚΖĞŶƚƌĂŵĂƚƚƌŝĂŶŐƵůĂƌƐĞŶǌŝůů͕ĂŵďƵŶĂŝŶĐůŝŶĂĐŝſĚΖƵŶƐϯϬŐƌĂƵƐ͘

DĂƐƐĂĚĞůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ
>Ă ŵĂƐƐĂŵŝƚũĂŶĂ ĚĞů ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ͕ ĚĞ ϰϬϬ ŐͬŵϮ͕ ƌĞĨĞƌŝĚĂ Ă ůĂ
ƐƵŵĂĚĞůĞƐƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐŝŶƚĞƌŶĂŝĞǆƚĞƌŶĂĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘



>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŵĂƐƐĂ ŵŝƚũĂŶĂ ƉŽĚƌă ƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞ  ƉĞů ŵğƚŽĚĞ ŐƌĂǀŝŵğƚƌŝĐ Ž ƉĞů ŵğƚŽĚĞ
ŵĂŐŶğƚŝĐ͕ƋƵĞĞƐĚĞƐĐƌŝƵĞŶĞŶůĂŶŽƌŵĂhEϯϳͲϱϬϭͲϴϴн͗

7.1.26

Tub metàl·lic
Procediments

ůƐƚƵďƐĚΖĂĐĐĠƐǀĞƌƚŝĐĂůĂĨĂĕĂŶĂ͕ƉĂůƐ͕ƉŽŶƚƐŝǀŝĂĚƵĐƚĞƐƐĞƌĂŶĚΖĂĐĞƌŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĞŶĐĂůĞŶƚW'Ͳϯϲ͕
ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ϰϰ ŵŵ ŝ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ϰϳ ŵŵ Ž W'Ͳϰϴ͕ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ  ϲϬ ŵŵ ŝ
ĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞϲϯŵŵ͘
>Ă ůŽŶŐŝƚƵĚ ĞƐƚăŶĚĂƌĚ ĚĞů ƚƵď ƐĞƌă ĚĞ Ϯ͕ϱϬ ŵ͘ Ăŵď ƵŶĂ ƚŽůĞƌăŶĐŝĂ ĚĞ ц Ϭ͕Ϭϱ ŵ͘ WĞƌ Ă ƉĂůƐ ĚĞ
ůŽŶŐŝƚƵĚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ɛ͛ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ǀĂůŝĚĂƚ ƉĞƌ ĞůĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͘ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ƉŽƌƚĂƌĂŶ ƵŶ ƚƌĂŵ
ƌŽƐĐĂƚĂŵďƌŽƐĐĂŶŽƌŵĂůŝƚǌĂĚĂĚĞW'ͲϯϲŽW'Ͳϰϴ͘
>ĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĚĞƚƵď
;hEϯϳͲϱϬϱͲϴϵͿ͘

Galvanització
en
calent UNE 37-501,
en discontinu
Tubs: 37-505

ů ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ůůŝƐ ŝ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚƐ ĂƉƌĞĐŝĂďůĞƐ Ă ƐŝŵƉůĞ ǀŝƐƚĂ͕ ƐĞŶƐĞ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞĨůƵǆŝĐĞŶĚƌĞƐ͘

>ĂĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůΖĂĚŚĞƌğŶĐŝĂƉĞƌĂƚƵďƐŵĂũŽƌƐĚĞϱϬŵŵ;EͿĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƉĞƌŵŝƚũăĚΖƵŶĂƐƐĂŝŐ
Ě͛ĞƐĐůĂĨĂŵĞŶƚĨŝŶƐƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĞŶƚƌĞƉůĂƋƵĞƐĚĞůϴϬйĚĞůĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůƚƵď͘
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Varies
capes Immersió en un bany de Pintat
aleació
d’aleacions Zn-Fe y Zinc fos
(Galvannealed)
una capa externa de
Zinc

Z/^Dd>ͼ>/Yh^WZ^h:/MDhZ>dh^͗
>ĞƐŐƌĂƉĞƐĚĞůƐƚƵďƐĚΖĂĐĐĠƐĂĨĂĕĂŶĂ͕ƉĂůƐ͕ƉŽŶƚƐŝǀŝĂĚƵĐƚĞƐƐĞƌĂŶĚΖĂĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͘

•

KEZh/MͬWZKd/M/E&Z/KZWZEdZ>^
ƋƵĞƐƚĞůĞŵĞŶƚƐΖŝŶƐƚĂůͼůĂĞŶůĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůƚƵďĚΖĂĐĞƌŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĂĨĂĕĂŶĂŽĂ
ƉĂů͕ĐŽŶŶĞĐƚĂƚĞůƚƵďƐŽƚĞƌƌĂƚĚĞƉŽůŝĞƚŝůĠ͘ůĐŽŶĚĞƌĞĚƵĐĐŝſƉŽƌƚĂĞŶůĂƐĞǀĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƵŶƌĂŶĚĂƌŽƐĐĂĚĂŶŽƌŵĂůŝƚǌĂĚĂƉĞƌĐĂĚĂƚƵďŝĞŶůĂƐĞǀĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌƵŶƌĂŶĚĂůůĞƵŐĞƌĂŵĞŶƚ
ĐžŶŝĐĂƉĞƌĂĞŶƚƌĂƌĂƉƌĞƐƐŝſĚŝŶƐĚĞůƚƵďĚĞƉŽůŝĞƚŝůĠĚĞϭϮϱŵŵ͘ƋƵĞƐƚĐŽŶĚĞƌĞĚƵĐĐŝſĠƐ
ĨĂďƌŝĐĂƚĞŶĨŽƐĂĚƷĐƚŝů͘

ĚŚĞƌğŶĐŝĂ

>ĂĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůΖĂĚŚĞƌğŶĐŝĂƉĞƌĂƚƵďƐŵĞŶŽƌƐĚĞϱϬŵŵ;EͿĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƉĞƌŵŝƚũăĚΖƵŶĂƐƐĂŝŐ
ĚĞĚŽďůĞŐĂƚĂϵϬĠĂŵďƵŶƌĂĚŝŝŶƚĞƌŝŽƌŝŐƵĂůĂǀƵŝƚǀĞŐĂĚĞƐĞůĚŝăŵĞƚƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůƚƵď͘

Sí

Tractaments
posteriors

ŽŵĂŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚĞŶŝŵ͗

>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůΖĂƐƉĞĐƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƉĞƌŵŝƚũăĚΖŝŶƐƉĞĐĐŝſǀŝƐƵĂů;ŽďƐĞƌǀĂĐŝſĚĞ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐŝŝŶƚĞƌŶĞƐĚĞůƐƚƵďƐĐŽŵƉůĞƚƐͿ͘

>ΖĂĚŚĞƌğŶĐŝĂ ĚĞů ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ ůΖĂƉƌŽƉŝĂĚĂ ƉĞƌƋƵğ ŶŽ ĞƐ ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ ĚĞƐƉƌĞŶŝŵĞŶƚƐ Ŷŝ
ĞǆĨŽůŝĂĐŝŽŶƐĚƵƌĂŶƚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŝŵƵŶƚĂƚŐĞĚĞůƐƚƵďƐ͘

50-100

del Procés d’obtenció



•

ƐƉĞĐƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů

Espessor Aleació amb Composició
normal
l’ acer base recobriment
(μ m)

•

KEWZKd/M^hWZ/KZWZ^KZd/>^
ƋƵĞƐƚĞůĞŵĞŶƚƐΖŝŶƐƚĂůͼůĂĞŶůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůƚƵďĚΖĂĐĞƌŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĚĞƐŽƌƚŝĚĂĂĨĂĕĂŶĂŽ
Ă ƉĂů͘ WĞƌŵĞƚ ůĂ ƐŽƌƚŝĚĂ ĚΖƵŶ͕ ĚŽƐ Ž ƚƌĞƐ ĐĂďůĞƐ ;ƐĞŐŽŶƐ ŐƌĂŶĚăƌŝĂͿ͕ ƚĂůůĂŶƚ ĞŶ ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ Ğů
ĐĂƉƵƚǆſ Ă ůĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞů ĚŝăŵĞƚƌĞ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞŝǆ Ğů ĨĞŝǆ ĚĞ ĐĂďůĞƐ͘ ƋƵĞƐƚ ĐŽŶ ĠƐ
ĨĂďƌŝĐĂƚĞŶŶĞŽƉƌğ͘
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7.1.27

•
•
•

Canal metàl·lica

>ĞƐ ĐĂŶĂůƐ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ƚĂŶĐĂĚĞƐ ĞŶĐĂƌĂ ƋƵĞ͕ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚ ŝ ƉƌğǀŝĂ ǀĂůŝĚĂĐŝſ ĚĞůĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͕
ƉŽĚĞŶ ƐĞƌ ƉĞƌĨŽƌĂĚĞƐ͘ ƐƚĂŶ ĨŽƌŵĂĚĞƐ ƉĞƌ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ Ě͛h Ăŵď ƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐ ƉĞƌ Ğů ƐĞƵ
ĂŶĐŽƌĂƚŐĞŝĚ͛ƵŶĂƚĂƉĂĨăĐŝůŵĞŶƚŝŶƐƚĂůͼůĂďůĞĂƉƌĞƐƐŝſ͘

dĂƉĂĨŝŶĂů͘
ŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚŝĐƌĞƵƐĂŵďĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶƐ
dƉĞƌĂĐĂŶĂů͘



>ĞƐĐĂŶĂůƐŵĞƚăůͼůŝƋƵĞƐĞƐƉŽĚĞŶĨĞƌƐĞƌǀŝƌƚĂŶƚĞŶƚƌĂŵƐŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐĐŽŵǀĞƌƚŝĐĂůƐ͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚƐſŶ
ĂĚŝĞŶƚƐ ƉĞƌ Ă ů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƉĞƌž͕ ƐĞŐŽŶƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ƚĂŵďĠ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ĨĞƌ ƐĞƌǀŝƌ ƉĞƌ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͘>ĂƐĞǀĂƵƚŝůŝƚĂƚĠƐůĂĚĞĐŽďƌŝƌĞůƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůƐĐĂďůĞƐƉĞƌƌĂŽŶƐĞƐƚğƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ĞŶĨƌŽŶƚĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐĞǆƚĞƌŶƐ͕͘͘͘

7.1.28

ĞƉĞŶĞŶƚĚĞůŶŽŵďƌĞĚĞĐĂďůĞƐŝůĞƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶƐĚĞůĂĐĂŶĂůĞƐĚĞĨŝŶŝƌăĞůĐŽůŽƌ͕ůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝƐŝ
ĞƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ Ž ŶŽ͘ ŶĐĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ĨĞƌ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſ ĚĞ ůĞƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͕ůĞƐĐĂŶĂůƐĂƵƚŝůŝƚǌĂƌŵĠƐƵƐƵĂůƐƐĞƌĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞƐĂůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ƋƵĞƐƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽĞƐŵĞŶƚĂƚƐĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌĚĞůĂŵŝůůŽƌƋƵĂůŝƚĂƚĞŶƚƌĞĞůƐĚĞůĂ
ƐĞǀĂ ĐůĂƐƐĞ͕ ĞŶ ŚĂƌŵŽŶŝĂ Ăŵď ůĞƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ Ă ƋƵĞ ŚĂŐŝŶ ĚĞ ƐĞƌ ƐŽƚŵĞƐŽƐ͘ Ŷ ƚŽƚ ĐĂƐ͕ ůĂ ƐĞǀĂ
ĂĐĐĞƉƚĂĐŝſŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŝƌĞĐƚŽƌĚĞůΖKďƌĂ͘


ϭϬϬŵŵ
ϮϬϬŵŵ
ϮϬϬŵŵ
ϯϬϬŵŵ
ϮϱϬŵŵ
ϯϱϬŵŵ


ϲϬŵŵ
ϲϬŵŵ
ϭϬϬŵŵ
ϭϬϬŵŵ
ϭϯϬŵŵ
ϮϱϬŵŵ

ϳ͘Ϯ ǆĞĐƵĐŝſŝǀĂůŝĚĂĐŝſ

7.2.1 Canalitzacio soterrada convencional i minirasa
^͛ĞŶƚĠŶƉĞƌĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐŽƚĞƌƌĂĚĂůĂƉĂƌƚĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂů͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚĚĞůƐĐĂďůĞƐ
ĚĞůĂǆĂƌǆĂƋƵĞǀĂŶƐŽƚĞƌƌĂƚƐ͕ƵƐƵĂůŵĞŶƚƐŽƚĂĐŽƚĂ͞Ϭ͟ĚĞǀŝĂůƐƉƷďůŝĐƐ͕ĨŽƌŵĂƚƐĞŶĞůƐĞƵĐŽŶũƵŶƚ
ƉĞƌĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĐŽŵůĞƐƋƵĞĞƐĚĞƐĐƌŝƵĞŶĞŶĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĂƚ͕ŝĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ͕ƋƵĞĞƐĚĞƐĐƌŝƵƌĂŶĂ
ů͛ĂƉĂƌƚĂƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĂŵďĚĞƚĂůů͘
>͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞ ů͛ŽďƌĂĐŝǀŝů ĐŽŵƉƌĞŶƚŽƚĞƐĂƋƵĞůůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞĞƐ ĨĂŶ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĐŽŶĨŽƌŵĂƌ
ƋƵĂůƐĞǀŽůƚŝƉƵƐĚĞƉƌŝƐŵĂ͕ƐŝŐƵŝĂǀŽƌĞƌĂŽĂĐĂůĕĂĚĂ͕ƉĂǀŝŵĞŶƚĂƚŽŶŽ͕ŝĂŵďĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉĞƌĨŝůƐƚŝƉƵƐ͕
ƐĞŐŽŶƐůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƵďƚĞƌƌăŶŝĂƋƵĞĞƐƚŝŶŐƵŝ͘

Base

ůƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƉƌŝƐŵĞƐ ƋƵĞ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ƚĞŶŝƌ ĚĞƉĞŶĚƌĂŶ ĚĞů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͕ Ğů ƚŝƉƵƐ͕ Ğů
ĚŝăŵĞƚƌĞ͕ ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŝ Ğů ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚ ƋƵĞ ĞƐ ƚŝŶŐƵŝ ;ǀŽƌĞƌĂ͕ ĐĂůĕĂĚĂ͕ ũĂƌĚş Ž ǌŽŶĞƐ ŶŽ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚĞƐͿ͘

Tapa

&ŝŐƵƌĂϮ͗ƌŽƋƵŝƐĐĂŶĂůŵĞƚăůͼůŝĐĂĂŵďĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝ͘

>͛ĂŵƉůăƌŝĂĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐŽƚĞƌƌĂĚĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůƐĞƌăĨŝŶƐĂϬ͕ϲϬŵĞƚƌĞƐ͕ůůĞǀĂƚĚĞĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞ
ůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂƚƚğĐŶŝĐĂŶŽŚŽƉĞƌŵĞƚŝ͘WĞůĐĂƐĚĞŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ĂƋƵĞƐƚĂƐĞƌăĨŝŶƐĂϬ͕ϮϬŵĞƚƌĞƐ͘


ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſƉƌĞƐĞŶƚĞŵƵŶĂƚĂƵůĂ ƌĞƐƵŵĚĞƚŽƚƐ ĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂ
ƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞƉŽĚĞŶŚĂǀĞƌĚ͛ĂůƚƌĞƐ͗
•
•
•
•

>Ă ŵĞŶĐŝſ ĞǆƉƌĞƐƐĂ ĚΖĂůŐƵŶƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ WůĞĐ͕ ŶŽ ĞǆĐůŽƵ ůΖƷƐ ĞŶ ůĞƐ ŽďƌĞƐ ĚĞ ƋƵĂůƐĞǀŽů
ĂůƚƌĞƚŝƉƵƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŶŽĞƐŵĞŶƚĂƚĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚ͘



A
B

Altres materials obra civil

ĂƐĞĞƐƚăŶĚĂƌĚŝƚĂƉĂ͘
ŶŐůĞƌĞĐƚĞ͘
ĂŶƚſĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
ĂŶƚſŝŶƚĞƌŝŽƌ͘
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ůĨŝŶĂůĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƐ͛ĂĚũƵŶƚĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐĚĞĚĞƚĂůůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐ
ƐĞĐĐŝŽŶƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ƚĂŶƚ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĐŽŵ ŵŝŶŝƌĂƐĂ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ŵŽĚĞů
Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͘

'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚƐĚĞů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ

119/162
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DĂƋƵŝŶăƌŝĂ

>ĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſƐĞƌăů͛ŚĂďŝƚƵĂůƉĞƌĂ
ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ƚƌĞďĂůůƐ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ ĚĞ ů͛ŽďƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ;ŐƌƵƉƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͕
ĚƵŵƉĞƌƐ͕ ƌĂƐĂĚŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͙Ϳ͘ ů ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉƌĞǀĞƵƌĞ ƚŽƚĂ ůĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĂĚŝĞŶƚ ĞŶ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚ͕ ƋƵĂůŝƚĂƚ ŝ ĞƐƚĂƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ͘WĞů ĐĂƐ ĚĞ ůĞƐ ŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ ƉŽĚĞŶ ĨĞƌͲƐĞ ƐĞƌǀŝƌ ŵăƋƵŝŶĞƐ
ƌĂƐĂĚŽƌĞƐĂĚŝĞŶƚƐĂůƚĞƌƌĞŶǇƋƵĞƉĞƌŵĞƚƌĂŶĞǆĞĐƵƚĂƌůĂŵŝŶŝƌĂƐĂĂůĂĨŽŶĚăƌŝĂĚĞƐŝƚũĂĚĂ͘
ŵĠƐĂŵĞƐ͕ĞŶĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƋƵĞĚĞŵĂŶŝŶŵĂƋƵŝŶăƌŝĂĞƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵƉŽƚƐĞƌĞůĐĂƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞ
͞ƚŽƉŽƐ͟ĞƐƉƌŽǀĞŝƌăů͛ĞƋƵŝƉĚĞƉĞƌĨŽƌĂĐŝſŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůŐƵŝĂƚƉĞƌƌĂĚĂƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘WĞůĐĂƐĚĞůĞƐ
ŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ƐĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĨĞƌƐĞƌǀŝƌƌĂƐĂĚŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞƚũĂŽĚŝƐĐ͘
>ĂƌĂƐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůƚŝŶĚƌăƵŶĂĂŵƉůăƌŝĂĚĞϰϬĐŵŝƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ;ĐŽƚĂƐŽďƌĞĞůĚĂƵĚĞĨŽƌŵŝŐſ
ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ĞůƐ ƚƵďƐ ĨŝŶƐ Ă ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĂĐĂďĂƚͿ ĚĞ ϴϬ Đŵ ƉĞƌ ƌĂƐĞƐ Ă ĐĂůĕĂĚĂ ŝ ϲϬ Đŵ ƉĞƌ ƌĂƐĞƐ Ă
ǀŽƌĞƌĂŝƌĂƐĞƐĂƚĞƌƌĞƐ͘WĞůĐĂƐĚĞůĞƐŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ů͛ĂŵƉůĂĚĂĞƐƚăŶĚĂƌĚƐĞƌăĨŝŶƐĂϮϬĐŵŝůĂĨŽŶĚăƌŝĂ
ϰϴĐŵ͘
ƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚŝƐƉŽƐĂƌĚĞƚŽƚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƉƌĞĐŝƐĂĚĞƐĞƌǀĞŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐƐŽƚĞƌƌĂƚƐŝůĂƵďŝĐĂĐŝſ
ĞǆĂĐƚĂ͕ƉĞƌĂŶŽƉƌŽĚƵŝƌĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐĂůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘
ZĞƉůĂŶƚĞŝŐĚ͛ŽďƌĂ
^͛ĂƐƐĞŶǇĂůĂƌă ƚŽƚ Ğů ƚĞƌƌĞŶǇ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ Ă ƋƵĂůƐĞǀŽů ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ Ğů ƚƌĂĕĂƚ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ŝ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ͘
^͛ĂƐƐĞŶǇĂůĂƌă ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ ů͚ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ƐĞƌǀĞŝƐ Ă ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ͕ ƐĞŐŽŶƐ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ƉĞůƐ ĂŐĞŶƚƐ ŝŵƉůŝĐĂƚƐ͘  ŵĠƐ Ă ŵĠƐ͕ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ĚĂĚĞƐ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂůĞƐŝͬŽƉƌŽƐƉĞĐĐŝſĂŵďŐĞŽƌĂĚĂƌ͕ƐĞŐŽŶƐ͘K͘

ŵď ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ Ě͛ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůğĐƚƌŝĐĂ͕ ĞŶ ůƚĂ dĞŶƐŝſ͕ ůĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſ ŵşŶŝŵĂ ƐĞƌă ĚĞ Ϯϱ Đŵ
ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƌƚ ŵĞƐ ƉƌŽƉĞƌĂ ĚĞů ƉƌŝƐŵĂ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ŝ Ğů ĐĂďůĞ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ ƐŽƚĞƌƌĂƚ Ž
ĐŽŶĚƵĐƚĞƐŝĨŽƐĐĂŶĂůŝƚǌĂƚ͘ŶĞůĐĂƐĚĞĂŝǆĂdĞŶƐŝſůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞƐƌĞĚƵĞŝǆĂϮϬĐŵ͘
ŵďĂůƚƌĞƐƐĞƌǀĞŝƐĐŽŵĂǆĂƌǆĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂ͕ŐĂƐ͕ƐĂŶĞũĂŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͘͘ĞƐƚŝŶĚƌăƵŶĂ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſĚĞϯϬĐŵ͘
o

ŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐ͗
o
o

ŵďĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂĚ͛ĂůƚĂdĞŶƐŝſ͕ůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂƐĞƌăĚĞϮϱĐŵ͘
ŵďĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂĚĞĂŝǆĂdĞŶƐŝſůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂƐĞƌăĚĞϮϬĐŵ͘

ŵďĂůƚƌĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐůĂĚŝƐƚăŶĐŝĂƐĞƌăĚĞϯϬĐŵ͘

ǆĐĂǀĂĐŝſ͘
ĂͿ ǆĐĂǀĂĐŝſĚĞƌĂƐĞƐŝƉŽƵƐ
>͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƌĂƐĞƐ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă Ăŵď ŵŝƚũĂŶƐ ŵĞĐăŶŝĐƐ ŝͬŽ ŵĂŶƵĂůƐ ƐĞŐŽŶƐ Ğů ƚŝƉƵƐ ĚĞ
ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞůĂ͘K͘ŝĚĞů^ĞƌǀĞŝƐdğĐŶŝĐƐĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚŝͬŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐŽĨŝĐŝĂůƐ
ƋƵĞŝŵƉůŝƋƵŝ͘
^͛ŚĂƵƌăĚ͛ĞǆĐĂǀĂƌůĂƌĂƐĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌĂůƚƌĞďĂůůƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůĚŝĂ͕ŝ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞƐƉƵŐƵŝ͕ŽŵƉůŝƌ
ůĂƐĞĐĐŝſĞǆĐĂǀĂĚĂĞůŵĂƚĞŝǆĚŝĂ͘>ĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂƌĂƐĂĞƐĨŝǆĂƌĂŶĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůĂƵďŝĐĂĐŝſĚĞůĂ
ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſŝĞůŶŽŵďƌĞ͕ĚŝăŵĞƚƌĞ͕ŝĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůƐƚƵďƐĚĞůƉƌŝƐŵĂŽĐĂďůĞƐĂƵďŝĐĂƌĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ͘
ů ƚƌĞďĂůůƐ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝſ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ Ɛ͛ĞĨĞĐƚƵĂƌĂŶ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĞƐ ƉĞƌ
ů͛KƌŐĂŶŝƐŵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ;ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͕ŝƉƵƚĂĐŝſ͕ĞƚĐ͘͘Ϳ͘

Ɛ ůŽĐĂůŝƚǌĂƌă ů͛ĞƐƉĂŝ ĂĚŝĞŶƚ ƉĞƌ Ă ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚŝ ŐĂƌĂŶƚŝĚĂ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘

ů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĂůĕĂƚ Ɛ͛ĂƉŝůĂƌă ŝ ĞƐ ƌĞƚŝƌĂƌă Ă ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌƐ ƉĞƌ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌͲƐĞ Ă
ĂďŽĐĂĚŽƌƐĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚƐ͘

ŝƐƚăŶĐŝĞƐĂƐĞƌǀĞŝƐĂĨĞĐƚĂƚƐ͘

Ğ ůĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĞƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂŶ ĂƋƵĞůůĞƐ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ Ğů
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ĨƵƚƵƌ ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ͘ >Ă ͘K͘ ƐĞƌă ů͛ĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚĂ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂƐĞůĞĐĐŝſ͘>ĂƌĞƐƚĂĚĞƚĞƌƌĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƐĞƌĂŶĚ͛ĂƉŽƌƚĂĐŝſŝǀĂůŝĚĂĚĞƐƉĞƌůĂ͘K͘

^͛ŚĂƵƌĂŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞƐĚŝƐƚăŶĐŝĞƐŵşŶŝŵĞƐƉĞƌĂƐĞƌǀĞŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐĂů͛ŽďƌĂĂŵďŽďũĞĐƚĞĚĞ͗
o
o

ZĞĚƵŝƌŝŶƚĞƌĨĞƌğŶĐŝĞƐĚĞƚŽƚƚŝƉƵƐƋƵĞƉŽĚƌŝĞŶĚŽŶĂƌͲƐĞĞŶƚƌĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͘
'ĂƌĂŶƚŝƌůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞƚŽƚĞƐůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘


^ŝ ĂƉĂƌĞŝǆ ĂŝŐƵĂ Ă ůĞƐ ƌĂƐĞƐ Ž ƉŽƵƐ ĞǆĐĂǀĂƚƐ͕ ƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ĞůƐ ŵŝƚũĂŶƐ ŝ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ĂƵǆŝůŝĂƌƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĞƐŐŽƚĂƌͲůĂ͘

ŶĐŽŶĐƌĞƚ͕Ɛ͛ŚĂĚĞƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞůƐĞŐƺĞŶƚ͗
o

WĂƌĂůͼůĞůŝƐŵĞƐ͗
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ůŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂĞƐƚĂƌăŽďůŝŐĂƚĂĞĨĞĐƚƵĂƌůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĂĚĞƋƵĂƚƉĞƌĂůĂĨŽŶĂŵĞŶƚĂĐŝſ͕ŝ
ĂůĂƐĞǀĂƐƵďƐƚŝƚƵĐŝſƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĂƉƌŽƉŝĂƚ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞůĂ͘K͘ŚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝŽƉŽƌƚƷ͘

^ĞŵƉƌĞƋƵĞƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ƐΖĞƐƚƌĞďĂƌĂŶůĞƐƌĂƐĞƐŝƉŽƵƐ͘
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ĂůĚƌă ĐŽŵƉůŝƌ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĞƚĂƚ ŐĞŶĞƌĂůƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ŵĂŶƚĞŶŝƌ Ăů ǀŽůƚĂŶƚ ĚĞ
ƌĂƐĞƐŝƉŽƵƐƵŶĂĨĂŝǆĂĚĞƚĞƌƌĞŶǇůůŝƵƌĞĚΖƵŶĂĂŵƉůĂĚĂŵşŶŝŵĂĚΖƵŶŵĞƚƌĞ͘




ďͿ ǆĐĂǀĂĐŝſĞŶĚĞƐŵƵŶƚ
ŽŶƐŝƐƚĞŝǆĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƉĞƌĂĞǆĐĂǀĂƌŝĂŶŝǀĞůůĂƌůĞƐǌŽŶĞƐĞŶƋƵğƐΖŝŵƉůĂŶƚŝĞůĐĂŶĂů
ĞǆĐĂǀĂƚ͘/ŶĐůŽƵů͛ĂĐĂďĂŵĞŶƚŝĞůƌĞĨŝŶĂƚĚĞůƐƚĂůƵƐƐŽƐĚĞůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ĞŶ ĞůƐƚĞƌŵĞƐŝŶĚŝĐĂƚƐĞŶ ĞůƐ
ĂƌƚŝĐůĞƐϯϰϬŝϯϰϭĚĞůW'ϰĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƉĞƌů͛KƌĚƌĞŝƌĐƵůĂƌϯϮϲͬϬϬ͘
>ĞƐŽďƌĞƐĚΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶĚΖĂĐŽƌĚĂůĞƐĂůŝŶĞĂĐŝŽŶƐ͕ƉĞŶĚĞŶƚƐŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂĚĞƐƉĞƌ
ůĂ͘K͘
ƵƌĂŶƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͕ĞƐƉƌĞŶĚƌĂŶůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌĞĐŝƐĞƐƉĞƌŶŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĚĞů
ƚĞƌƌĞŶǇ ŶŽ ĞǆĐĂǀĂƚ͕ Ŷŝ ĂĨĂǀŽƌŝƌůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſ ĚΖĞŶƚŽůůĂŵĞŶƚƐĐĂƵƐĂƚƐ ƉĞů ĚƌĞŶĂƚŐĞ ĚĞĨĞĐƚƵſƐ ĚĞ ůĞƐ
ŽďƌĞƐ͘
>ĞƐƚĞƌƌĞƐƐŽďƌĂŶƚƐĚĞůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſƐĞƌĂŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĞƐĂůůůŽĐĂĚĞƋƵĂƚ͕ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƚǌĂƚƉĞůůĂ
͘K͘


ĞͿ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂů͛ĂďŽĐĂĚŽƌ
ŽŶƐŝƐƚĞŝǆ ĞŶ ůĞƐ ƚĂƐƋƵĞƐ ĚĞ ĐăƌƌĞŐĂ ĚĞůƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƐ ĞǆƚƌĞƚƐ ĚĞ ůĞƐ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ ŝ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞƌĂŶ
ƵƚŝůŝƚǌĂƚƐ Ă ůΖŽďƌĂ͕ ŝ Ğů ƐĞƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ă ƵŶ ůůŽĐ ĚĞ ƌĞƉůĞŐĂ Ž ĂďŽĐĂĚŽƌ͕ ƋƵĞ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ
ŚĂƵƌăĚΖŚĂǀĞƌĞƐƚĂƚĂƉƌŽǀĂƚƉĞƌůĂ͘K͘ŝĐŽŵƉůŝƌĂŵďůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞǆŝƐƚĞŶƚĚĞŐĞƐƚŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ͘


7.2.2 Instal·lació de conductes en rasa
EŽƐ͛ĂĚŵĞƚƌĂŶĚŝƉŽƐŝƚĂƌĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĂŵƵŶƚĚĞƉĞĚƌĞƐŽĐĂŶƚƐƋƵĞƉƵŐƵŝŶĚĂŶǇĂƌůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ĚĞů ƚƵď͕ ĚĞĨŽƌŵĂƌͲůŽ Ž ŝŶĐƌƵƐƚĂƌͲƐĞ ĞŶ Ğůů͘ WĞƌ Ăŝǆž ĞƐ ŶĞƚĞũĂƌă Ğů ĨŽŶƐ ŝ ůĞƐ  ƉĂƌĞƚƐ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ ĚĞ
ĐŽƐƐŽƐĞƐƚƌĂŶǇƐ͕Ɛ͛ĞǀĂĐƵĂƌăů͛ĂŝŐƵĂĞǆŝƐƚĞŶƚŝƐ͛ŽŵƉůŝƌĂŶĞůƐĨŽƌĂƚƐ͘
ƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂĐŽůͼůŽĐĂƌƵŶƐƐƵƉŽƌƚƐƐĞƉĂƌĂĚŽƌƐĐĂĚĂϭϱϬĐŵĐŽŵĂŵăǆŝŵ͕ƋƵĞĞǀŝƚŝŶĞůŵŽǀŝŵĞŶƚ
ĐĂƉĂůĞƐƉĂƌĞƚƐĚĞůĂƌĂƐĂĚĞůďůŽĐĚĞƚƵďƐ͕ĂĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůĂƉƌĞƐƐŝſĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘

ĐͿ ZĞĨŝŶĂƚĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĞǆĐĂǀĂĚĞƐ
ŽŶƐŝƐƚĞŝǆ ĞŶ Ğů ƐĞŐƵŝƚ ĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůΖĂĐĂďĂƚ ŐĞŽŵğƚƌŝĐ ĚĞ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ĚĞůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ƚĂůĐŽŵƐΖŝŶĚŝĐĂ ĞŶĞůƐĂƌƚŝĐůĞƐϯϰϬŝϯϰϭ ĚĞůW'ϰĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƉĞƌ
ů͛KƌĚƌĞŝƌĐƵůĂƌϯϮϲͬϬϬ͘


Žŵ Ă ŶŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶǇƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐŝŐƵŝŶ ĚĞ ƌŽĐĂ͕ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ Ě͛ĞƐƚƌĞďĂƌ ůĞƐ ƌĂƐĞƐ ƉĞƌ Ă
ƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌƐ Ă ϭ͕ϱ ŵ Ž ƚĞŶŝƌ Ăŵď Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ ĞƐƚƵĚŝ ŐĞŽƚğĐŶŝĐ ƋƵĞ ĂǀĂůŝ ƋƵĞ ĠƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘WĞƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚƐŵĞŶŽƌƐ͕Ɛ͛ĂĐƚƵĂƌăĚ͛ĂĐŽƌĚĂůƋƵĞůĂďŽŶĂƉƌăĐƚŝĐĂŝůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ
ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶƐĂĐŽŶƐĞůůŝŶƉĞůƚĞƌƌĞŶǇĞŶƋƺĞƐƚŝſ͘



ůƐƚƵďƐƐ͛ƵŶŝƌĂŶŵŝƚũĂŶĕĂŶƚƉĞĐĞƐĚ͛ƵŶŝſĂĚĞƋƵĂĚĞƐ͕ĞŶĐĂƉĐĂƐƐ͛ĂĚŵĞƚƌăů͛ĞŶůůĂĕĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĚŝăŵĞƚƌĞ͘
EŽƐ͛ĂĚŵĞƚƌĂŶĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐĞŶƚƌĞĞůƐƚƵďƐĞŶů͛ĞƐƚĞƐĂĞŶƚƌĞƉĞƌŝĐŽŶƐ͘>͛ĞƐƚĞƐĂĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůƚŝƉƵƐ
ĚĞƚƵďĞƐĨĂƌăĞŶůşŶŝĂƌĞĐƚĂĂŵĞŶǇƐƋƵĞƐ͛ĂƵƚŽƌŝƚǌŝĞůĐŽŶƚƌĂƌŝƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĂ͘K͘


ĚͿ ƐƚƌĞďĂĚĞƐ
Ɛ ĚĞĨŝŶĞŝǆ ĐŽŵ ĞƐƚƌĞďĂĚĂ Ă ůΖŽďƌĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚ ĚĞ  ůĞƐ ƉĂƌĞƚƐ ĚĞ ƌĂƐĞƐ Ž ƉŽƵƐ
ĞǆĐĂǀĂƚƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝĞǆĞĐƵƚĂƌůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĂŵďƚĂůƵƐƐŽƐǀĞƌƚŝĐĂůƐ͘>ĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĚĞůΖĞƐƚƌĞďĂĚĂƉŽƚ
ǀĞŶŝƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞƌůĂĨĂůƚĂŵĂƚĞƌŝĂůĚΖĞƐƉĂŝƉĞƌĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĞůƚĂůƷƐŶĂƚƵƌĂůĚĞůƚĞƌƌĞŶǇŝͬŽ
ƉĞƌůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĚĞƉƌŽƚĞŐŝƌĂůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐĂůĨŽŶƐĚĞůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſƋƵĂŶĂƋƵĞƐƚĂĠƐĨŽŶĚĂ͘
ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ Ă ĞŵƉƌĂƌĞŶůĞƐĞƐƚƌĞďĂĚĞƐƉŽĚƌĂŶƐĞƌĚĞĨƵƐƚĂŽŵĞƚăůͼůŝĐƐ͕ƉĞƌžĂďĂŶƐĚĞůƐĞƵƷƐ
ŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌĂƉƌŽǀĂƚƐƉĞů͘K͘
ů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚ ĚĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĐăůĐƵůƐ ĞƐƚăƚŝĐƐ ƋƵĞ Ğů
ŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌă Ă ůĂ ͘K͘ ũƵŶƚ Ăŵď ĞůƐ ƉůăŶŽůƐ ĚĞ ĚĞƚĂůů ĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͕ ĂŐƌƵƉĂƚƐ Ăů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚΗWƌŽũĞĐƚĞĚĞ^ŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚΗƉĞƌĂƋƵğĂƋƵĞƐƚƉƌŽĐĞĚĞŝǆŝĂůƐĞƵĞƐƚƵĚŝŝĂƉƌŽǀĂĐŝſ͘

7.2.3 Formigonat
ĞĨŝŶŝĐŝſŝĞǆĞĐƵĐŝſ
ƐĚĞĨŝŶĞŝǆĞŶĐŽŵĂĨŽƌŵŝŐŽŶƐĞůƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐĨŽƌŵĂƚƐƉĞƌůĂďĂƌƌĞũĂĚĞĐŝŵĞŶƚ͕ĂŝŐƵĂ͕ăƌŝĚĨŝ͕ăƌŝĚ
ŐƌŽƐŝ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚ͕ƉƌŽĚƵĐƚĞƐĚΖĂĚĚŝĐŝſ͘
>ΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚΖŽďƌĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ŝŶĐůŽƵ ůΖĞƐƚƵĚŝ ĚĞ ůĂ ďĂƌƌĞũĂ͕ ůĂ ƐĞǀĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͕ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝ
ůΖĂďŽĐĂŵĞŶƚ͕ĂŝǆşĐŽŵůĂǀŝďƌĂĐŝſ͕ĞůĐƵƌĂƚ͕ůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞũƵŶƚĞƐŝůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞĚĞĨĞĐƚĞƐ͘
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ŽƐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĨŽƌŵŝŐſ
>ĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ŵşŶŝŵĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉůŝƌ ĞůƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ Ă ĞŵƉƌĂƌ͕ ƐĞƌĂŶ ůĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐĞŶĞůĐĂƉşƚŽůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚĞůƉƌĞƐĞŶƚWůĞĐĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ͘

ƐƉŽƐĂƌăĞƐƉĞĐŝĂůĐƵƌĂĞŶŶĞƚĞũĂƌůĞƐĞŝŶĞƐŝĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂůĨĞƌƵŶĐĂŶǀŝĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶƐĚĞĐŝŵĞŶƚ͘


WĞƌĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŵşŶŝŵĞƐ͕ĚĞĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚΖĂŝŐƵĂŝăƌŝĚƐŵĠƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƐ͕ĞƐĨĂƌĂŶ
ĞůƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ ĂƐƐĂũŽƐ Ăŵď ĂŶƚĞůĂĐŝſ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚ Ăů ĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͘>ĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶƐ ĞǆĂĐƚĞƐ ĚĞ ƚŽƚƐ
ĞůƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ŝŶĐůŽĞŶƚ ĞůƐ ĂŐĞŶƚƐ ĚΖĂĚĚŝĐŝſ͕ ĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂŶ ĞŶ  ďĂƐĞ Ă ĂƋƵĞƐƚƐ ĂƐƐĂũŽƐ ŝ ƐĞŐŽŶƐ
ŝŶĚŝƋƵŝůĂ͘K͘

WŽƐƚĂĞŶŽďƌĂĚĞůĨŽƌŵŝŐſ

>ĂĚŽƐŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĐŝŵĞŶƚŝĚĞůƐăƌŝĚƐĞƐĨĂƌăƉĞƌƉĞƐ͕ĞƐƐĞŶƚůĞƐƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐĂĚŵĞƐĞƐůĞƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐ
ĞŶĞůĐĂƉşƚŽůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚĞůƉƌĞƐĞŶƚWůĞĐĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ͘

YƵĂŶ ƐŝŐƵŝ ŝŵƉƌĂĐƚŝĐĂďůĞ ĚŝƉŽƐŝƚĂƌ Ğů ĨŽƌŵŝŐſ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ ĞƐ ĚĞŝǆĂƌĂŶ ũƵŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĞďĂůů
ĂƉƌŽǀĂĚĞƐŝĚΖĂĐŽƌĚĂůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƋƵĞĚŝĐƚŝůĂ͘K͘



ŶĐĂƐĚ͛ĞǆŝƐƚŝƌĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ĂďĂŶƐĚĞĐŽŵĞŶĕĂƌĞůĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚĚΖƵŶĞůĞŵĞŶƚŚĂƵƌĂŶĚĞĨĞƌͲƐĞƋƵĂŶƚĞƐ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐƐŝŐƵŝŶŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĂƐƐĞŐƵƌĂƌůΖĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞŶůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐĞŶĐŽĨƌĂƚƐĚƵƌĂŶƚ
ĞůĐƵƌƐĚĞůĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚƉĞƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĂůƐĞǀŽůŵŽǀŝŵĞŶƚĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘

&ĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞůĨŽƌŵŝŐſ

dŽƚ Ğů ĨŽƌŵŝŐſ ĞƐ ĚŝƉŽƐŝƚĂƌă ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƐΖŽďƚŝŶŐƵŝ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŵŽŶŽůşƚŝĐĂ͘

ůƉĂƐƚĂƚĞƐĨĂƌăŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚĞŶĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂĂďŽĐĂŶƚƉƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚĞůƐăƌŝĚƐŝĐŝŵĞŶƚĞŶƐĞĐ͕
ĂĨĞŐŝŶƚ ĚĞƐƉƌĠƐůΖĂŝŐƵĂ ĚĞƉĂƐƚĂƚ͘ ǆĐĞƉƚĞĞŶ Ğů ĐĂƐƋƵĞ ƐΖƵƚŝůŝƚǌŝŶ ƚŝƉƵƐĞƐƉĞĐŝĂůƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ
ƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝŶƌĞĚƵŝƌĞůƉĞƌşŽĚĞĚĞďĂƚƵƚ͕ĂƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞ͕ĂůĂǀĞůŽĐŝƚĂƚĚĞƌğŐŝŵ͕ŶŽƐĞƌăŝŶĨĞƌŝŽƌ
ĚΖƵŶ ŵŝŶƵƚ ;ϭ ŵŝŶͿ͕ ŵĠƐ ƚĂŶƚĞƐ ǀĞŐĂĚĞƐ ƋƵŝŶǌĞ ƐĞŐŽŶƐ ;ϭϱ ƐĞŐ͘Ϳ ĐŽŵ ĨƌĂĐĐŝŽŶƐ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ĐĞŶƚƐ
ůŝƚƌĞƐ;ϰϬϬůͿƚŝŶŐƵŝůĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞůĂĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂĚ͛ĞǆĐĠƐƐŽďƌĞĞůƐƐĞƚĐĞŶƚƐĐŝŶƋƵĂŶƚĂůŝƚƌĞƐ;ϳϱϬ
ůͿ͘

^ΖĂƵƚŽƌŝƚǌĂ ůΖƷƐ ĚĞ ĨŝůĨĞƌƌŽ ƉĞƌ Ă ƐŽƐƚĞŶŝƌ ĞůƐ ŵŽƚůůĞƐ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƋƵĞĚŝ ĞŵďĞŐƵƚ Ă ůĂ ŵĂƐƐĂ ĚĞů
ĨŽƌŵŝŐſ͕ ƉĞƌž ĞƐ ƉƌŽŚŝďĞŝǆ ƚĞƌŵŝŶĂŶƚŵĞŶƚ ĚĞŝǆĂƌ ĚŝŶƐ ĚΖĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂƐƐĂ ĐĂƉ ƉĞĕĂ ĚĞ ĨƵƐƚĂ ƐĞŶƐĞ
ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂ͘K͘

EŽ ĞƐ ďĂƌƌĞũĂƌĂŶ ŵĂƐƐĞƐ ĨƌĞƐƋƵĞƐ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚĞƐ Ăŵď ƚŝƉƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚ͘ ďĂŶƐ ĚĞ
ĐŽŵĞŶĕĂƌ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſ ĚΖƵŶĂ ďĂƌƌĞũĂ Ăŵď ƵŶ ŶŽƵ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂŶƚ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ŶĞƚĞũĂƌͲƐĞ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚůĞƐĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĞƐ͘

>Ă ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĐŽůͼůŽĐĂƚ ĞŶ ŽďƌĂ͕ ƐΖĞǆĞĐƵƚĂƌă Ăŵď ŝŐƵĂů Ž ŵĂũŽƌ ŝŶƚĞŶƐŝƚĂƚ ƋƵĞ
ů͛ƵƚŝůŝƚǌĂĚĂĂůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſĚĞůĂƉƌŽǀĞƚĂĚΖĂƐƐĂŝŐ͘ƐƚŝŶĚƌăĞƐƉĞĐŝĂůĐƵƌĂĂůĐŽƐƚĂƚĚĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐŝ
ƌĂĐŽŶƐ ĚĞ ůΖĞŶĐŽĨƌĂƚ͕ ƉĞƌ Ă ĞůŝŵŝŶĂƌ ĞůƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ŶŝƵƐ ŝ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ƌĞĨůƵĞŝǆŝ ůĂ ƉĂƐƚĂ Ă ůĂ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͘



>ΖĞƐƉĞƐƐŽƌ ĚĞ ůĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ƋƵĞ ŚĂŐŝŶ ĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĞƐ ƐĞƌă Ğů ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ůĂ
ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƐŝŐƵŝĞƐƚĞƐĂƐĞŶƐĞĚŝƐŐƌĞŐĂĐŝſĚĞůĂďĂƌƌĞũĂĂƚŽƚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂŵĂƐƐĂ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ
ů ĨŽƌŵŝŐſ ĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌă ĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ Ăů ůůŽĐ ĚΖĂďŽĐĂŵĞŶƚ ƚĂŶ ƌăƉŝĚĂŵĞŶƚ ĐŽŵ ƐŝŐƵŝ
ƉŽƐƐŝďůĞ͕ŝƋƵĞŶŽĐĂƵƐŝŶƐĞŐƌĞŐĂĐŝŽŶƐŽƉğƌĚƵĞƐĚΖŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ͘
YƵĂŶ ůĂ ƉŽƐƚĂ ĞŶ ŽďƌĂ ĚĞ ůĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌŝ ĚΖƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůƐ͕ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝ ůĂ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ŚĂŶ Ě͛ĞĨĞĐƚƵĂƌͲƐĞ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ƉƌŽĚƵĞŝǆŝŶ
ĚŝƐŐƌĞŐĂĐŝŽŶƐĞŶĞůŵĂƚĞƌŝĂů͘
Ŷ ĐĂƉ ĐĂƐ ůĂ ĐĂŝŐƵĚĂ ůůŝƵƌĞ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ ĞǆĐĞĚŝƌă ĚΖƵŶ ŵĞƚƌĞ Ăŵď ĐŝŶƋƵĂŶƚĂ ĐĞŶƚşŵĞƚƌĞƐ
;ϭ͕ϱϬŵͿ͘
ůĨŽƌŵŝŐſĞƐĐŽůͼůŽĐĂƌăĞŶŽďƌĂŶŽŵĠƐƚĂƌĚĚΖƵŶƐƚƌĞŶƚĂŵŝŶƵƚƐ;ϯϬŵŝŶͿ͕ĂĐŽŵƉƚĂƌĚĞƐĚĞůƐĞƵ
ƉĂƐƚĂƚ͘ Ŷ ƚŽƚ ĐĂƐ͕ ŶŽ ĞƐ ƚŽůĞƌĂƌă ůĂ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĞŶ ŽďƌĂ ĚĞ ŵĂƐƐĞƐ ƋƵĞ ĂĐƵƐŝŶ ƵŶ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĚΖĂĚŽƌŵŝŵĞŶƚ͕ĚŝƐŐƌĞŐĂĐŝſŽĚĞƐƐĞĐĂĐŝſ͘

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001
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ŵĂƚĞŝǆ͘
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ŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ůĞƐƌĂƐĞƐĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƐ͛ŽŵƉůŝƌĂŶĂŵďĨŽƌŵŝŐſ,ͲϭϱϬ͘
>ĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚĂƌĞĂůŝƚǌĂƌƐĞƌĂŶ͗
o
o
o
o

o

&ŽƌŵĂĐŝſĚ͛ƵŶĂƐŽůĞƌĂĚĞĨŽƌŵŝŐſĚĞϱĂϳĐŵĚ͛ĞƐƉĞƐƐŽƌ͘
hŶĂǀĞŐĂĚĂƵďŝĐĂƚĞůƚƵď͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞůƉƌŝƐŵĂĚĞĨŽƌŵŝŐſĨŝŶƐĂƌƌŝďĂƌĂůĂĐŽƚĂ
ĂĚŝĞŶƚ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚ͕ĚĞϱĂϳĐŵ͘ƉĞƌƐŽďƌĞĚĞůĂĐŽƚĂŵăǆŝŵĂĚĞůƐƚƵďƐ͘
WĞƌƷůƚŝŵ͕Ɛ͛ŽŵƉůŝƌăĚĞƚĞƌƌĂŝĞƐĨŽƌŵŝŐŽŶĂƌăĨŝŶƐĚĞŝǆĂƌů͛ĂůĕĂĚĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂƉĞƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌ
ĞůƚĂŶĐĂŵĞŶƚĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ͘
ŶĐĂƐƋƵĞů͛KƌŐĂŶŝƐŵĞŝŵƉůŝĐĂƚŚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝĂĚŝĞŶƚ͕Ɛ͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌăů͛ĂŵƉůăƌŝĂĚĞůĂƐŽůĞƌĂ
ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ƉƌğǀŝĂ Ă ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ů͛ĂƐĨĂůƚ Ăŵď ů͛ŽďũĞĐƚĞ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐĐŝſĚĞůĂƌĂƐĂ͘
>ĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐƚƵďƐŚĂƵƌăĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƉĂƚĞŝǆŝŶĐĂƉƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚŶŝ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſ͘ƐƉƌĞŶĚƌĂŶůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶƐ͗
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o

o

o

^͛ĞǀŝƚĂƌăů͛ĂďŽĐĂŵĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞĚĞůĂŵĂƐƐĂĚĞĨŽƌŵŝŐſĚĂŵƵŶƚĚĞůƐƚƵďƐĂŵďů͛ŽďũĞĐƚĞ
ĚĞŶŽƉƌŽĚƵŝƌƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚƐŶŝĚĞƐƉůĂĕĂŵĞŶƚƐ͕ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚĐĂŶĂůƐƋƵĞŽƌŝĞŶƚŝŶůĂĐĂŝŐƵĚĂ
ĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘
^͛ĞƐƚĞŶĚƌăĞůĨŽƌŵŝŐſĞŶĚŝǀĞƌƐĞƐĐĂƉĞƐŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐƉĞƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚĚĞ
ĨŽƌĂƚƐĞŶƚƌĞĞůĨŽŶƐĚĞůĂƌĂƐĂŝĞůƐƚƵďƐ͕ŝĞŶƚƌĞƚƵďƐŝƉĂƌĞƚ͘ƐƚŝŶĚƌăĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐďĂŝǆĂĚĞƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƉƌĞŶĞŶƚůĞƐƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͘
ƐŶĞƚĞũĂƌăůĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂĚĞŝǆĂŶƚͲůĂĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƐŝŵŝůĂƌƐĂůŝŶŝĐŝĚĞů͛ŽďƌĂ͘


ƵƌĂĚĞůĨŽƌŵŝŐſ
ƵƌĂŶƚ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƉĞƌşŽĚĞ ĚΖĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚ ƐΖŚĂƵƌă ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝƌ ůĂ ŚƵŵŝƚĂƚ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐſ ŝ ĞǀŝƚĂƌ ůĞƐ
ĐĂƵƐĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ͕ĐŽŵƐŽďƌĞĐăƌƌĞŐƵĞƐŽǀŝďƌĂĐŝŽŶƐ͕ƋƵĞƉƵŐƵŝŶƉƌŽǀŽĐĂƌĚĂŶǇĂůĨŽƌŵŝŐſ͘
ƵƌĂŶƚ ĞůƐ ĚĞƵ ;ϭϬͿ ƉƌŝŵĞƌƐ ĚŝĞƐ͕ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ͕ ĚĞƐƉƌĠƐ ĚĞů ĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚ͕ ĞƐŵĂŶƚŝŶĚƌĂŶ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĐŽŶƚşŶƵĂŵĞŶƚŚƵŵŝĚĞƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůƌĞĐ͕ŝŶƵŶĚĂĐŝſŽƌĞĐŽďƌŝŶƚͲůĞƐĂŵďƚĞƌƌĂŽƐŽƌƌĂ͕
ŽĂŵďůΖƷƐĚΖĂůƚƌĞƚŝƉƵƐĚĞƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĂƚƉĞůŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂŝƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂƉƌŽǀĂƚƉĞƌůĂ͘K͘

7.2.4 Rebliment de rases
Ɛ ĚĞĨŝŶĞŝǆĞŶ ĐŽŵ Ă ƌĞďůŝŵĞŶƚƐ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ůΖĞǆƚĞŶƐŝſ ŝ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƚĞƌƌŽƐŽƐ Ž
ƉĞĚƌşƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐŽĚĞƉƌĠƐƚĞĐƐĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶƌĂƐĞƐ͘ 
ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƵƚŝůŝƚǌĂƌĞŶĞůƌĞďůŝŵĞŶƚĚĞƌĂƐĞƐƐĞƌĂŶĚ͛ĂƉŽƌƚĂĐŝſ͕ůůĞǀĂƚůΖŽƌĚƌĞĞǆƉƌĞƐƐĂĐŽŶƚƌăƌŝĂ
ĚĞů ŝƌĞĐƚŽƌ ĚΖKďƌĂ͕ ƋƵŝ͕ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ ĐĂƐ͕ ĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌă ůĂ ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌžƉŝĂƌĂƐĂĞǆĐĂǀĂĚĂ͘
ďĂŶƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝƌĂůƌĞďůŝŵĞŶƚĚĞůĂƌĂƐĂ͕ĐŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůŚĂƵƌĂŶĚ͛ŚĂǀĞƌƉĂƐƐĂƚϮϰŚĚĞƐĚĞ
ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞů ƉƌŝƐŵĂ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ Ăŵď ůĂ ĨŝŶĂůŝƚĂƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƌĞ Ğů ƐĞƵ ĨƌĂŐƵĂƚ ŝ ĞǀŝƚĂƌ ƉŽƐƐŝďůĞƐ
ĚĂŶǇƐĂůĐŽŵƉĂĐƚĂƌůĞƐƚĞƌƌĞƐ͕
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ŝƐĞŵƉƌĞƋƵĞůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůƉĞƌŵşƐĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂǌŽŶĂĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſŶŽŝŶĚŝƋƵŝĂůƚƌĞ͕
ĞůŵğƚŽĚĞĚĞƚƌĞďĂůůƐĞƌăĞůƐĞŐƺĞŶƚ͗

-

ůĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſƐΖĞĨĞĐƚƵĂƌăĐŽŶĨŽƌŵĞĂůΖĞƐƚĂďůĞƌƚĞŶůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſ,ƉĞůĐŽŶƚƌŽů
ĂŶŽŵĞŶĂƚĚĞΗŶŝǀĞůůŶŽƌŵĂůΗ͘

-

ůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚĨŝŶĂůĚĞůĞƐƌĂƐĞƐĞƐĨĂƌăĂŵďƚĞƌƌĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĚĞůĂƉƌžƉŝĂĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ƋƵĞƚĞŶĞŶůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂĚĞƐ͕ŽĂŵďƚĞƌƌĂĐŽŵƉĂƚŝďůĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĚĞĐĂŶƚĞƌĞƐ͕ƋƵĞƉƵŐƵŝŶĠƐƐĞƌŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ
ƉĞƌĂŽŵƉůŝƌƉĂƌƚĚĞůĂƌĂƐĂ͘
>ĂƚĞƌƌĂĂƵƚŝůŝƚǌĂƌƉĞƌĂůƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚŝĞůƐŵğƚŽĚĞƐĚĞĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſƉƌĞǀŝƐƚƐŚĂƵƌĂŶĚĞƉĞƌŵĞƚƌĞ
ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŐƌĂƵ ĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĞǆŝŐŝƚ Ă ĐĂĚĂ ĐĂƐ͘ EŽ Ɛ͛ĂĚŵĞƚƌă ů͛ƷƐ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĚĞ ƉĞĚƌĂ͕
ƚĞƌƌĂŽƌŐăŶŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
^͛ŽŵƉůŝƌăůĂƌĂƐĂƌĞĂůŝƚǌĂŶƚůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ͗
o
o

o
o

>ĞƐƚĞƌƌĞƐ͕ĂŵďůĂŚƵŵŝƚĂƚĂĚĞƋƵĂĚĂ͕Ɛ͛ĂďŽĐĂƌĂŶĂůĂƌĂƐĂŝƐ͛ĞƐƚĞŶĚƌĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƋƵĞĞƐĨŽƌŵŝƵŶĂĐĂƉĂĚĞϮϱĐŵ͘
Ɛ ĐŽŵƉĂĐƚĂƌă ůĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ƚĞƌƌĞƐ ƉĞƌ Ă ŽďƚĞŶŝƌ Ğů ŐƌĂƵ ĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂŵĞŶƚ ƋƵĞ
ĞǆŝŐĞŝǆŝ Ğů ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ǀŝĂ͕ ĞƐƚĂďůŝŶƚͲƐĞ ƵŶ ŵşŶŝŵ ĚĞů ϵϴй ĚĞů WƌŽĐƚŽƌ EŽƌŵĂů͘
ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ƉŝĐŽŶĂĚŽƌĞƐ ŶĞƵŵăƚŝƋƵĞƐ Ž
ĞůĞŵĞŶƚƐǀŝďƌĂƚŽƌŝƐĂĚĞƋƵĂƚƐ͘ůĐŽŵƉĂĐƚĂƚĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĐĂƉĂƐ͛ŚĂƵƌăĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌ
ĐƵƌŽƐĂŵĞŶƚƉĞƌƚĂůĚĞŶŽĂĨĞĐƚĂƌĂůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ͘


WĞƌĂůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ͕ĞƐƌĞƐƉĞĐƚĂƌă ůΖƌƚŝĐůĞϯϯϮ ĂƉĂƌƚĂƚ ϱğĚĞů W'ϰ͕ĂŵďůĞƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĞƐĂůΖĂƉĂƌƚĂƚϲğĚĞůŵĂƚĞŝǆĂƌƚŝĐůĞ͘

7.2.5 Reposició de la base del paviment

ďŽĐĂŵĞŶƚĚĞůĂƚĞƌƌĂĚ͛ƵŶŐƌŽƐƐŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϱĐŵ͘
ŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚŽŶŐĂĚĂ ƉĞƌ Ă ŽďƚĞŶŝƌ ƋƵĂůƐĞǀŽů ŐƌĂƵ ĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſ ĞǆŝŐŝƚ ƉĞƌ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĂĨĞĐƚĂĚĂ ƉĞƌ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ ĞƐƚĂďůŝŶƚͲƐĞ ƵŶ ŵşŶŝŵ
ĚĞůϵϱйĚĞůƉƌſĐƚŽƌŶŽƌŵĂů;W͘E͘Ϳ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůĂďĂŶĚĂĚĞƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĐŽůŽƌĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐĂƉĂĚĞƚĞƌƌĂĂƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϬĐŵĚĞůƉƌŝŵĂĚĞĨŽƌŵŝŐſĚĞůƐƚƵďƐ͘
ƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂŶĞƚĞũĂƌůĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂĚĞŝǆĂŶƚͲůĂĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕
ĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŝŶŝĐŝĂůĚĞů͛ŽďƌĂ͘



ĂƋƵĞƐƚĂƚĂƐĐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚŝĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƋƵĞĐŽŵƉŽƐĞŶůĂďĂƐĞ
ƉĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů Ă ƌĞƉŽƐĂƌ ĚĞŝǆĂŶƚͲůŽƐ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ĐŽŵƉĂĐƚĂƚƐ͕ ĞŶƌĂƐĂƚƐ͕ ĂůŝŶĞĂƚƐ͕
ĂĐĂďĂƚƐŝŶĞƚƐ͕ŝĚĞŝǆĂŶƚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞů͛ŽďƌĂŶĞƚĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞů͛ŽďƌĂ͘
>ĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞďĂƐĞŝƉĂǀŝŵĞŶƚƐĞƐĨĂƌăĚ͛ĂĐŽƌĚĂůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůǀŝĂů͘ƋƵĞƐƚĂƚĂƐĐĂ
ĐŽŵƉƌĞŶ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ͘ WĞƌ Ă ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůƐ͕ ĐŽŵ Ă ŶŽƌŵĂ
ŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂďĂƐĞĞƐĨĂƌăĂŵďĨŽƌŵŝŐſĚĞůƚŝƉƵƐ,DͲϮϬͬϮϬͬͬ/Ă͕ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƉŽƐĂƚ
ĞŶ ŽďƌĂ ƐĞŐŽŶƐ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ ĚĞů ƉƵŶƚ ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘ ů ŐƌƵŝǆ ĚĞ ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ
ŵşŶŝŵĂĚĞůĂďĂƐĞƉĞƌĂƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞĐĂůĕĂĚĞƐƐĞƌăĚĞϮϬĐŵŝƉĞƌĂƉĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞǀŽƌĞƌĂĚĞϭϬĐŵ͘
ŶĞůĐĂƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚĞĐĂůĕĂĚĂĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶƐŽďƌĞĂŵƉůĞĚĞůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂďĂƐĞĚĞϮϬĐŵ
ĂďĂŶĚĂŝďĂŶĚĂĚĞůĂƌĂƐĂŝƉĞůĐĂƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐĂǀŽƌĞƌĂ͕ĞůƐŽďƌĞĂŵƉůĞĚĞůĂďĂƐĞƐĞƌăĚĞϭϬĐŵ
ĂďĂŶĚĂŝďĂŶĚĂĚĞůĂƌĂƐĂ͘

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001
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WĞůĐĂƐĚĞŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ŶŽĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐŽďƌĞĂŵƉůĞĚĞůĂďĂƐĞĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ͘



ŶƚŽƚĐĂƐ͕ĂůĨŝŶĂůĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƐ͛ĂĚũƵŶƚĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐĚĞĚĞƚĂůůƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵƐĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƐĞĐĐŝŽŶƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ƚĂŶƚ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĐŽŵ ŵŝŶŝƌĂƐĂ ƋƵĞ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ
ŵŽĚĞůĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƉƌŝƐŵĞƐŝĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͘


WĂǀŝŵĞŶƚƐŵŽĚƵůĂƌƐĚĞůůĂŵďŽƌĚĂŽƐŝŵŝůĂƌ͘
Ɛ ĚŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞ ƉĞĐĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ ĚĞů ŵĂƚĞŝǆ ƚŝƉƵƐ ŝ ƋƵĂůŝƚĂƚ ůĞƐ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ ŶŽ ĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƌăů͛ƷƐĚĞƉĞĐĞƐƚƌĞŶĐĂĚĞƐŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĞƐƉĞƌůĂĚĞŵŽůŝĐŝſ͘ƐƉƌŽĐĞĚŝƌă͗
o

7.2.6 Reposició de paviments
o
o

ŽŵĂĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůƉĞƌĂůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſ͕ĞƐƌĞƉŽƐĂƌă ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂƋƵĞĚŝŝŐƵĂů
ĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ĞǆĞĐƵƚĂƌͲƐĞů͛ŽďƌĂĂĐŽŵĞƐƚĂǀĂĂďĂŶƐĚĞĐŽŵĞŶĕĂƌͲůĂ͘

o
o
o

ƐƌĞĐŽŵĂŶĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſ ĚĞůƐ ƚğĐŶŝĐƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ƉĞƌĂǀĂůŝĚĂƌ ƚĂŶƚ ĞůƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂĞŵƉƌĂƌĐŽŵůĂƐĞǀĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĂů͛ŽďƌĂ͘

o

^ŝůĞƐŽďƌĞƐĂĨĞĐƚĞŶĂůĂƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů͕ǀĞƌƚŝĐĂů͕ŵŽďŝůŝĂƌŝƵƌďă͕ĞƚĐ͕͘Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞƉŽƐĂƌ
ƉĞƌĂůƚƌĞƐĚ͛ŝĚğŶƚŝƋƵĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ͕ƚĂŵďĠƐŝĞƐƉŽƐƐŝďůĞƉĞƌƉĂƌƚĚ͛ĞŵƉƌĞƐĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘

ƐƚĞƐĂŝĂŶŝǀĞůůĂƚ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞƚĞƌƌĂĂĚŝĞŶƚŵĞŶƚĐŽŵƉĂĐƚĂĚĂ͕ĚĞůĂƐŽƌƌĂĚĞůƐĞŝĞŶƚĚĞů
ƉĂǀŝŵĞŶƚĞŶĞůĐĂƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞƐŽƌƌĂ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŐĂƌĂŶƚŝŶƚůĂŵŽĚƵůĂĐŝſŝĚŝďƵŝǆŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ͘
ŽŵƉĂĐƚĂƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚŵĂƌƚŝŶĞƚƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĨŝŶƐů͛ĞŶƌĂƐĂŵĞŶƚĂŵďĞůƉĂǀŝŵĞŶƚ
ĂĚũĂĐĞŶƚ͘
ƐƚĞƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĚĞŵŽƌƚĞƌĚĞĨŽƌŵŝŐſůşƋƵŝĚƉĞůƐĞŐĞůůĂŵĞŶƚĚĞũƵŶƚĞƐ͘
ƐƚĞƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĚĞƐŽƌƌĂ͕ĞŶĞůĐĂƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐƐŽďƌĞƐŽƌƌĂ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ďůŝŶĚĂƚƐ͕ ƌĞƉăƐ ĞŶ ĨƌĞƐĐ ĚĞů ĂŶŝǀĞůůĂƚ  ŝ ĐŽŵƉĂĐƚĂƚ͘ ů ĐŽŵĞŶĕĂƌ
ů͛ĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚ͕ůůĞǀĂƌĞůŵŽƌƚĞƌĚĞĨŽƌŵŝŐſƐŽďƌĂŶƚ͘
Ɛ ƉƌŽƚĞŐŝƌă ůĂ ǌŽŶĂ ƋƵĞ Ɛ͛ŚĂ ƌĞĨĞƚ ĐŽŵ Ă ŵşŶŝŵ ϳϮ ŚŽƌĞƐ ƉĞƌ Ăů ƉĂƐ ĚĞ ǀĞŚŝĐůĞƐ Ɛŝ ĞƐ
ƚƌĂĐƚĂƌă ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ďůŝŶĚĂƚƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ƐŽďƌĞ ƐŽƌƌĂ ĞƐ ƉŽĚƌŝĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ
Ě͛ŝŵŵĞĚŝĂƚ͘


WĂǀŝŵĞŶƚƐĂƐĨăůƚŝĐƐ

ĂͿ Paviments de panots, lloses, etc.

Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ĂƐĨăůƚŝĐƐ ĞŶ ĨƌĞĚ Ž ĞŶ ĐĂůĞŶƚ ŝ ĂďĂŶƐ ĚĞů ƌĞƚĂůů ŝ ĞƐƋƵŝŶĕĂŵĞŶƚ ƵŶŝĨŽƌŵĞ
;ĞǀŝƚĂŶƚĚŝĨĞƌğŶĐŝĞƐŶŽƚĂďůĞƐĚ͛ĞƐƉĞƐƐŽƌͿ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌă͗
o
o
o
o

o
o
o

EĞƚĞũĂĚĞůƐƵƉŽƌƚĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂ͘
ZĞŐĂĚĂĚ͛ĂĚŚĞƌğŶĐŝĂĂŵďĞŵƵůƐŝſĐĂƚŝžŶŝĐĂƚŝƉƵƐ>Ͳϭ͕ĂƌĂſĚĞϭ͕ϱŬŐͬŵϮĚĂůƚĚĞůĂďĂƐĞ
ŝůĂƚĞƌĂůƐĚĞůĂĐĂŝǆĂĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĂƌĞƉŽƐĂƌ͘
ƐƚĞŶĚƌĞ͕ ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚ Ž ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĞĐăŶŝĐĂ͕ ůĂ ĐĂƉĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ŝ ĞŶ
ƵŶĂƐŽůĂĐĂƉĂƉƌŽĐĞĚŝŶƚĂůƐĞƵĐŽŵƉĂĐƚĂƚĨŝŶƐĞůϵϴйĚ͛ĂĐŽƌĚĂŵďů͛ĂƐƐĂŝŐDĂƌƐŚĂůů͘
hŶĂǀĞŐĂĚĂĐŽŵƉĂĐƚĂƚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ĞůŶŝǀĞůůĚ͛ĂĐĂďĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂƌăƵŶĂƐƉĞĐƚĞ͕ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕
ŝŐƵĂůĂůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂů͘ůŐƌƵŝǆĚĞůĂĐĂƉĂĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂƐĨăůƚŝĐƌĞƉŽƐĂƚŚĂƵƌăĚĞƐĞƌ͕
ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͕ĚĞϭϬĐŵ͘
ZĞĐ ŝŶƐŝƐƚĞŶƚ ĚĞůĞƐ ũƵŶƚĞƐ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ŶŽƵ Ăŵďů͛ĞǆŝƐƚĞŶƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĞŵƵůƐŝſ ĐĂƚŝžŶŝĐĂ
ĚĞůƚŝƉƵƐ>ͲϭĂŐƌĞŐĂŶƚƐŽƌƌĂƐĞĐĂŽ͞ĨŝůůĞƌ͟ĞƐƉŽůƐĂĚĂĨŝŶƐĂůƚŽƚĂůƐĞŐĞůůĂŵĞŶƚ͘
ŶĐĂƐĚ͛ŚĂǀĞƌͲƐĞĚĞĚŽŶĂƌƵŶĂĐĂďĂƚĂŵďĐŽůŽƌ͕ĞůƚŝŶƚĂƚŚĂƵƌăĚĞƐĞƌǀĂůŝĚĂƚƉĞƌůĂ͘K͘
Ɛ ƌĞĐŽŵĂŶĂďůĞ ƋƵĞ ĂƋƵĞƐƚ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐ ĂƐĨăůƚŝƋƵĞƐ ƐŝŐƵŝŶ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐ ƉĞƌ
ĞŵƉƌĞƐĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘


ƐĚŝƐƉŽƐĂƌăĚĞƉĞĐĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞůŵĂƚĞŝǆƚŝƉƵƐŝƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞůĞƐĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ŶŽĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƌăů͛ƷƐĚĞƉĞĐĞƐƚƌĞŶĐĂĚĞƐŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĞƐƉĞƌůĂĚĞŵŽůŝĐŝſ͘ƐƉƌŽĐĞĚŝƌă͗

o
o

o

o

Ɛ ĚŽŶĂƌă ƵŶ ƐŽďƌĞĂŵƉůĞ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ Ě͛ĂƐĨĂůƚ ĚĞ ϰϬ Đŵ Ă ďĂŶĚĂ ŝ ďĂŶĚĂ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ͘ WĞů ĐĂƐ ĚĞ
ŵŝŶŝƌĂƐĞƐ͕ĞůƐŽďƌĞĂŵƉůĞĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſĚ͛ĂƐĨĂůƚƐĞƌăĚĞϭϬĐŵĂĐĂĚĂďĂŶĚĂ͘
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o

>Ă ĚĞŵŽůŝĐŝſ Ɛ͛ŚĂƵƌă ĨĞŶƚ ĚĞƐŵƵŶƚĂŶƚ ƉĞĐĞƐ ƐĞŶĐĞƌĞƐ͕ ůĞƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚƐ ƉĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂƌ Ğů
ƉƌŝƐŵĂ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĞƐĨĂĐŝĂŵďƉĞĐĞƐƐĞŶĐĞƌĞƐ͘
ǆĐĞƉƚĞŽƌĚƌĞƐĂůĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐĐĂƉĞƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŝĞůƐ
ŐƌƵŝǆŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘>ĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƐĞŐƵŝŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐǀŝŐĞŶƚƐĚĞůƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐŽĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂǀŝĂ͘
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐĚĞƉĂŶŽƚƐĞƐƚăĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉĞƌƵŶĂďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſ
ƋƵĞŚĂĚĞƐĞƌǀŝƌƉĞƌĂĐŽůͼůŽĐĂƌůĂĐĂƉĂĚ͛ĂĐĂďĂƚƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů;ƉĂŶŽƚƐ͕ůůŽƐĞƐ͕͘͘͘Ϳ͘ĞŶŽĞǆŝƐƚŝƌ
ĐĂƉŽƌĚĞŶĂŶĕĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŽĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂǀŝĂĂůƌĞƐƉĞĐƚĞ͕ƉĞƌĂƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚĞůĂďĂƐĞĚĞ
ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĚĞ ǀŽƌĞƌĂ͕ ĞƐ ĨĂƌă ƐĞƌǀŝƌ ĨŽƌŵŝŐſ ,DͬϮϬͬWͬϮϬͬ/ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ͕ Ăŵď ƵŶ ŐƌƵŝǆ ĚĞϭϬ
Đŵ͘ƐĐŽŵƉĂĐƚĂƌăůĂďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſŵŝƚũĂŶĕĂŶƚǀŝďƌĂƚ͘
^ŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſƐ͛ĞƐƚĞŶĚƌăƵŶĂĐĂƉĂĚĞůŵŽƌƚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚ͕ĂŵďƵŶŐƌƵŝǆŵĞŶŽƌ
ĚĞϱĐŵŝƉĞƌĂƌĞŐƵůĂƌŝƚǌĂƌĞůƐĚĞƐŶŝǀĞůůƐĚĞůĂďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſ͘
ůƐ ƉĂŶŽƚƐ ĞƐ ŵƵůůĂƌĂŶ ŝ ƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚ ĞƐ ĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ Ă ŵă ƐŽďƌĞ Ğů ƐĞŝĞŶƚ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌ͕
ŵĂŶƚĞŶŝŶƚĞůĚŝďƵŝǆĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĞǆŝƐƚĞŶƚŝƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐũƵŶƚĞƐŝůĞƐƌĂƐĂŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕ĞŶ
ĐĂƐ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĞƐ ƌĞďĂŝǆĂƌă ůĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌ ƉĞƌ Ă ŵĂŶƚĞŶŝƌ ĞůƐ ŶŽƵƐ ƉĂŶŽƚƐ
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o
o

ĐŽůͼůŽĐĂƚƐ Ăů ŶŝǀĞůů ĚĞůƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘ ^͛ŚĂ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĞƐƉĞĐŝĂů ĐƵƌĂ ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌ ĞůƐ ŶŝǀĞůůƐ ƉĞů
ĚĞƐŐƵăƐĚĞů͛ĂŝŐƵĂƉĞƌƋƵĞĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŶŽƐƵƌƚŝŶďĂƐƐĂůƐ͘
hŶĐŽƉĐŽůͼůŽĐĂƚƐŝĞŶƌĂƐĂƚƐĞůƐƉĂŶŽƚƐĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂƌĞŵƵůůĂƌͲůŽƐŝĂŽŵƉůŝƌͲŶĞůĞƐũƵŶƚĞƐ
ĂŵďůůĞƚĂĚĂĚĞĐŝŵĞŶƚ͕ĞůŝŵŝŶĂŶƚͲŶĞůĂƋƵĞƐŽďƌĂĂďĂŶƐĚĞƋƵĞƐ͛ĂƐƐĞƋƵŝ͘
ƐƐƵďƐƚŝƚƵŝƌĂŶ ƚĂŵďĠĂƋƵĞůůƐ ƉĂŶŽƚƐƋƵĞ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞ ŶŽĞƐƚŝŐƵŝŶĚŝŶƚƌĞĚĞ ů͛ăŵďŝƚĚĞůĂ
ƉƌžƉŝĂŽďƌĂ͕Ɛ͛ŚĂŐŝŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚƉĞƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐĂŵďĂƋƵĞƐƚĂ͘


ŶƌĞƐƵŵ͕ƉĞůĐĂƐĚĞŵŝŶŝƌĂƐĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĞƐĂŵďŵĂƋƵŝŶăƌŝĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĂ͕ĂŐƌĂŶƐƚƌĞƚƐ͕ĞůƐƉĂƐƐŽƐ
ĂƐĞŐƵŝƌͲŚŝƐſŶ͗
o

ďͿ ZĞƉŽƐŝĐŝſĚĞďŽƌĚŽŶƐ

o


Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ƉƵŐƵŝŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ĚĞ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝſ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕ ĞƐ
ĚŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞ ƉĞĐĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ ĚĞů ŵĂƚĞŝǆ ƚŝƉƵƐ ŝ ƋƵĂůŝƚĂƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ EŽ ĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƌăů͛ƷƐĚĞƉĞĐĞƐƚƌĞŶĐĂĚĞƐŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĞƐƉĞƌůĂĚĞŵŽůŝĐŝſ͘ƐƉƌŽĐĞĚŝƌă͗
o
o
o

^͛ĞƐƚĞŶĚƌăĐŽŵĂƐĞŝĞŶƚƵŶĂĐĂƉĂĚĞŵŽƌƚĞƌĚĞϯĐŵĚĞŐƌƵŝǆƐŽďƌĞůĂƋƵĞĞƐĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ
ůĞƐƉĞĐĞƐƋƵĞƐ͛ŚĂǀŝĞŶƌĞƚŝƌĂƚĚƵƌĂŶƚůĂĚĞŵŽůŝĐŝſ͘
>ĞƐƉĞĐĞƐƋƵĞĞƐĐŽůͼůŽƋƵŝŶƐĞŐƵŝƌĂŶůĞƐƌĂƐĂŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐŝŵĂŶƚŝŶĚƌĂŶůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŝĞů
ĚŝďƵŝǆĚĞůĞƐƉĞĐĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂƌĞŽŵƉůŝƌĂŵďĞůŵĂƚĞŝǆƚŝƉƵƐĚĞŵŽƌƚĞƌůĞƐũƵŶƚĞƐŝĞƐƉĂŝƐƋƵĞ
ŚĂŐŝŶ ƉŽŐƵƚ ƋƵĞĚĂƌ ĚĞŐƵƚ Ă ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſ Ăŵď ůĞƐ ĂůƚƌĞƐ ƉĞĐĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ũƵŶƚĞƐ
ŚĂƵƌĂŶĚĞƋƵĞĚĂƌĚ͛ƵŶŐƌƵŝǆŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱŵŵ͘


o

o

DĂƌĐĂƚŐĞ͗ Ŷ Ğů ƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ͕ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĞŶ ůĞƐ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůƐ͕ Ɛ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞůƉƵŶƚĚ͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐŝƐĞƌǀĞŝƐĂĨĞĐƚĂƚƐ͘
KďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂŵŝŶŝƌĂƐĂ͗ƐĨĂƐĞƌǀŝƌƵŶĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĞƐƉĞĐŝĂů;ƌĂƐĂĚŽƌĂĚĞĚŝƐĐŽĐŽƌƌĞƚũĂͿ
ƋƵĞĞŶƐƉĞƌŵĞƚĞǆĞĐƵƚĂƌƵŶĂŵŝŶŝƌĂƐĂĚĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐ͕ŝƋƵĞƉŽƚƉĞƌŵĞƚƌĞ
ĂƐƉŝƌĂƌ ĞůƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĚĞƌŝǀĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͕ ĚĞŝǆĂŶƚ Ğů ĨŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚ ŶĞƚ ŝ
ŚŽŵŽŐĞŶŝŝĞǀĂĐƵĂŶƚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŽďƌĂŶƚƐ͘
>ůŝƵƌĂŵĞŶƚ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ŝ ƐĞƌǀĞŝƐ ĂĨĞĐƚĂƚƐ͗ ŝŶĐ ŵĞƚƌĞƐ ĂďĂŶƐ Ě͛ĂƌƌŝďĂƌ Ă ƵŶ ƉƵŶƚ ĚĞ
ƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſŽƐĞƌǀĞŝĂĨĞĐƚĂƚ͕Ɛ͛ĂƚƵƌĂů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂŵŝŶŝƌĂƐĂ͕ƋƵĞĞƐƌĞƉƌğŶ
ĐŝŶĐŵĞƚƌĞƐŵĠƐĞŶůůăĚĞůƉƵŶƚĚĞƉƌĞƐğŶĐŝĂ͕ĚĞŝǆĂŶƚƵŶƚƌĂŵĚĞŵĠƐĚĞϭϬŵĞƚƌĞƐƐĞŶƐĞ
ĞǆĐĂǀĂƌ͘ ƋƵĞƐƚ ƚƌĂŵƐ Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶ Ě͛ĞǆĞĐƵƚĂƌŵĂŶƵĂůŵĞŶƚ͕ ƐĞŐƵŝŶƚůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ƋƵĞĞůĐĂƐĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐŝƐĞƌǀĞŝƐĂĨĞĐƚĂƚƐƉĞƌƵŶĂƌĂƐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŝ ƚĂƉĂƚ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ͗ ^͛ĞƐƚĞŶĞŶ ĞůƐ ƚƵďƐ ĂůƐ ĨŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƌĂƐĂ͘ ů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſ ĚĞů ƉƌŝƐŵĂ ŝ ƌĞƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚƐ ŝ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵƐ ĞƐ
ĂŶăůŽŐĂĂůĚĞůĂƌĂƐĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞĞůƌĞďůĞƌƚĚĞůĂƌĂƐĂĞƐĨĂƌăƚŽƚƐĞŶĐĞƌĂŵď
ĨŽƌŵŝŐſĞǆĐĞƉƚĞƉĞƌůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĞŶƚĞƌƌĞƐŽŶĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĂŵďƚĞƌƌĞƐ͘

7.2.8 Canalització a galeries, voltes i tùnels
dŽƚƐ Ğů ƚƌĞďĂůůƐ Ă ƌĞĂůŝƚǌĂƌ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ŐĂůĞƌŝĞƐ͕ ǀŽůƚĞƐ ŝ ƚƷŶĞůƐ ĞƐ ƌĞŐŝƌĂŶ ƉĞƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſƋƵĞƚŝŶŐƵŝůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂ;ĐŽŵŐƵŶŝƚǌĂƚĚĞůƐƚƵďƐƵŶĂǀĞŐĂĚĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐ͕͘͘Ϳ͘





ĐͿ ZĞƉŽƐŝĐŝſĞŶWĂƌƚĞƌƌĞƐŽ:ĂƌĚŝŶƐ
^͛ŚĂƵƌă Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ĂĨĞĐƚĂƌ ĞƐƉğĐŝĞƐ Ě͛ĂƌďƌĞƐ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ƐĞƌ ĂĨĞĐƚĂƚƐ͕ Ɛ͛ŚĂƵƌŝĞŶ ĚĞ ƚƌĂƐƉůĂŶƚĂƌ Ž
ƌĞƉŽƐĂƌ͘
ŶĞůĐĂƐĚĞůĂŐĞƐƉĂ͕ĞƐƚĂůůĂƌăŝƐ͛ĂĨĞŐŝƌĂŶƉŽƌĐŝŽŶƐƌĞŐƵůĂƌƐƉĞƌĂůĂƐĞǀĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘

>ĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚĂĚĞĨĞƌĞůƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŝŐƵŝƉŽƐƐŝďůĞ͕ƌĞǀŝƐĂƌăĂŵďůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂ ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĐŽŶƚŝŶŐƵĚĂ Ăů ƉƌŽũĞĐƚĞ ƚğĐŶŝĐ͘ ^ŝ ůĂ WƌŽƉŝĞƚĂƚ Ž ƉĞƌƐŽŶĂ
ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĚĂĚĞŵĂŶĂĐĂƉŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĂĚĚŝĐŝŽŶĂůŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĂůƋƵĞƐ͛ŚĂĞǆƉŽƐĂƚĂůƉƌŽũĞĐƚĞƚğĐŶŝĐ͕
Ɛ͛ŚĂƵƌăĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĂůWƌŽŵŽƚŽƌŽĂůĂ͘K͘ƉĞƌĂůĂƐĞǀĂǀĂůŝĚĂĐŝſ͘



7.2.7 Particularitats de la minirasa

>ĞƐŵŝŶŝƌĂƐĞƐŶŽŵĠƐĂƉůŝĐĂƌăƉĞƌĞŶƚŽƌŶƐĚĞŶƵůͼůĂŽƉŽĐĂƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞƐĞƌǀĞŝƐŝĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͘Ŷ
ƚŽƚ ĐĂƐ͕ ĠƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ͕ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ ƚğĐŶŝƋƵĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ;ĐĂůĞƐ
Ě͛ĞǆƉůŽƌĂĐŝſ͕ ĚĞƚĞĐĐŝſ ŐĞŽƚğĐŶŝĐĂ͕͘͘͘Ϳ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞůƐ ƐĞƌǀĞŝƐ ŝ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ĂĨĞĐƚĂĚĞƐ ĞŶ
ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂŵŝŶŝƌĂƐĂ͘
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ďĂŶƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ŽďƌĞƐ͕ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ƐĞŐŽŶƐ Ğů
ƚƌĂĕĂƚĚĞƐŝŐŶĂƚĂůƉƌŽũĞĐƚĞƚğĐŶŝĐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘^ŝĞƐƚƌŽďĂĐĂƉƚŝƉƵƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞĨĂĐŝŝŶǀŝĂďůĞ
ůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ͛ŚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĂƋƵĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſĂů
ƉƌŽŵŽƚŽƌ͕ũƵŶƚĂŵďůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƚƌĂĕĂƚĂůƚĞƌŶĂƚŝƵƋƵĞƐŝŐƵŝƉŽƐƐŝďůĞŝƐĞŐƵŝŶƚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐŵĂƌĐĂƚƐ
ƉĞƌůĂ͘K͘

131/162

Ŷ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ŐĂůĞƌŝĞƐ͕ ǀŽůƚĞƐ Ž ƚƷŶĞůƐ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐŝŐƵŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ Ăŵď ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕Ɛ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶƚƵďƐĚĞWĚĞϰϬŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͕ƋƵĞƉŽĚƌĂŶŝŶƐƚĂůͼůĂƌͲƐĞĂƉĞƌǆĞƐ
ĂŶĞůůĂĚĞƐĂůĂƉĂƌĞƚŽƐĂĨĂƚĂ͘
ŽŵĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐŐĞŶĞƌĂůƐĞƐƚĞ͗
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132/162

o

o

ůƐ ƚƵďƐ ĂŶŝƌĂŶ ƐƵƉŽƌƚĂƚƐ Ă ƉĞƌǆĞƐ ĂŶĞůůĂĚĞƐ Ă ůĂ ƉĂƌĞƚ͕ Ăŵď ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ƉĞƌ Ă ƋƵĂƚƌĞ
ĂďƌĂĕĂĚŽƌĞƐ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ĚŽƐ ƚĂĐƐ Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝſ ĚĞ ϭϮŵŵ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ŝ ĚŽƐ ƚŝƌĂĨŽŶƐ Ě͛ĂĐĞƌ
ŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚŽƐŝŵŝůĂƌĚĞϲϬŵŵĚĞůůĂƌŐăƌŝĂ͘>ĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĞŶƚƌĞĨŝǆĂĐŝŽŶƐƐĞƌăĐŽŵĂŵşŶŝŵ
ĚĞϭŵ͘
ŶĞůĐĂƐĞŶƋƵĞĞůƐƚƵďƐƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůŝŶĞŶƐĂĨĂƚĞƐĂŶŝƌĂŶĨŝǆĞƐĂůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĂŵďďƌŝĚĞƐ͕Ăŵď
ƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĞŶƚƌĞďƌŝĚĞƐĚĞϭŵ͘

WĞƌĂů͛ĞƐĐŽŵĞƐĂĂůĂŐĂůĞƌŝĂŽƚƷŶĞůĞƐĨĂƌăƌĞƉůĂŶƚĞŝŐĚĞůƉƵŶƚŽŶƐ͛ŚĂĚĞƚƌĞŶĐĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ
Ăŵď ĞůƐ ƚğĐŶŝĐƐ ĚĞ ůĂ WƌŽƉŝĞƚĂƚ͕ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĚŝƐƚăŶĐŝĞƐ Ă ůĂ ĐůĂƵ ŝ ƐŽůĞƌĂ ƋƵĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵŝůĂWƌŽƉŝĞƚĂƚ͘


7.2.8.1.1

Ignifugat

dĂŵďĠĞƐƉŽƚĚŽŶĂƌĞůĐĂƐĚĞƋƵĞƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŝŐŶŝĨƵŐĂƌůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝͬŽĞůĐĂďůĞ͘ƋƵĞƐƚ
ŝŐŶŝĨƵŐĂƚĞƐƉŽƚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĚĞǀĂƌŝĞƐĨŽƌŵĞƐ͕ƚŽƚĞƐĞůůĞƐĂǀĂůŝĚĂƌĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſƉĞƌĞůƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐŽĨŝĐŝĂůƐ͕ůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŝĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͗

•

•

^ŝ  ĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂ ĚĞ ƚƵďƐ ƉĞƌ ŽŶ ƉĂƐƐĞŶ ĞůƐ ĐĂďůĞƐ͕ Ğů ŵĠƐ ĂĚŝĞŶƚ ĞƐ ĐŽďƌŝƌͲůŽƐ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ
ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚΖƵŶ ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ ĚĞ ŐƌƵŝǆ хсϭ Đŵ͘ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌ ŝŐŶşĨƵŐ ĞůĂďŽƌĂƚ Ăŵď ƉĞƌůŝƚĂ ŝ
ǀĞƌŵŝĐƵůŝƚĂƚ ĞǆƉĂŶĚŝĚĂ͕ ĂƉŽƌƚĂŶƚ ƵŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ ĨŝŶĂů ƌĞƐƉĞĐƚĞ Ğů ƉƌŽĐĠƐ ĚΖŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐĚΖŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĞŵƉƌĂƚƐ͘
^ŝĞƐĚŝƐƉŽƐĂĚĞůĐĂďůĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚŐƌĂƉĂƚ͕ƉŝŶƚĂƌĞůĐĂďůĞĂŵďƉŝŶƚƵƌĂŝŐŶşĨƵŐĂŽĨĞƌƐĞƌǀŝƌ
ĞůŵĂƚĞŝǆŵğƚŽĚĞƋƵĞƉĞƌĞůĐĂƐĚĞĚŝƐƉŽƐĂƌĚĞƚƵďƐ͘

ŶĞůĐĂƐĚĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĚ͛ŝŶƚĞŵƉğƌŝĞĠƐĂĐŽŶƐĞůůĂďůĞƋƵĞƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůŝŶĞŶĐĂƌƌĞƌƐƉƌŽƵĂŵƉůĞƐ͕ƉĞƌƚĂů
ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĚĞƐƚŽƌďŝŶ Ăů ǀŝĂŶĂŶƚƐ͘ hŶ ůůŽĐ ĂĚĞƋƵĂƚ ƚĂŵďĠ ĠƐ ĞŶ ĞůƐ ǆĂŵĨƌĂŶƐ ĚĞůƐ ĐĂƌƌĞƌƐ͘ Ŷ
ƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐŚŝŚĂƋƵĞƉƌĞǀĞƵƌĞƋƵĞĂŵĠƐĚĞůƐĂƌŵĂƌŝƐůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſƉƌĞĐŝƐĂƌăůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞ
ƉĞƌŝĐŽŶƐƉĞƌĂů͛ĞŶƚƌĂĚĂŝƐŽƌƚŝĚĂĚĞĐĂďůĞƐ͘

Pedestals

WĞƌĂůΖĂĐĐĠƐĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂďůĞƐƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĞŶĞůƐĞƋƵŝƉƐŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐĞŶĞůƐĂƌŵĂƌŝƐ͕ĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐĚŝƐĐŽƌƌĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵĞƚĞŶĞůƉĂƐĚĞůƐĞƐŵĞŶƚĂƚƐĐĂďůĞƐĞŶƚƌĞĞů
ƉĞƌŝĐſĚΖĂĐĐĠƐŝůΖĂƌŵĂƌŝ͘
>ΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůΖŽďƌĂ Đŝǀŝů ŝŶŚĞƌĞŶƚ ĂůƐ ƉĞĚĞƐƚĂůƐ ƉĞƌ ĂƌŵĂƌŝƐ ĞŶ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽŵƉƌğŶ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůƚŝƉƵƐĚĞƉĞĚĞƐƚĂůĞŶǀŽƌĞƌĞƐ͘
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'ƌĂǀĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚWžƌƚůĂŶĚŽƐĞŵďůĂŶƚĞŶƐĂĐƐ͕ŵŽƌƚĞƌĚĞĐŝŵĞŶƚϭ͗ϰ͕&ŽƌŵŝŐſ,ͲϮϬϬ͕&ŽƌŵŝŐſ,Ͳ
ϯϱϬ͕ ĂĐĞƌ ƉĞƌ Ă ĂƌŵĂƌ͕ ůůŽƐĞƚĞƐ ŚŝĚƌăƵůŝƋƵĞƐ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌ ĐŽŵƉƌŝŵŝƚ͕ ƉƌŽĚƵĐƚĞ ŶŽƌŵĂůŝƚǌĂƚ ƉĞƌ Ă
ƐĞŐĞůůĂƚĞŶƚƌĞƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐŝĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͕ũŽĐĚΖĞŶĐŽĨƌĂƚŵĞƚăůͼůŝĐƉĞƌĂƉĞĚĞƐƚĂůĚĞ͕ĐŽŶũƵŶƚĚĞƉĞƌŶƐ
ĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞDͲϭϮƌŽƐĐĂƚƐ͕ĨĞŵĞůůĞƐŝǀŽůĂŶĚĞƌĞƐƉĞƌĂƐƵďũĞĐĐŝſĚĞďĂƐƚŝĚŽƌƐĚĞƐƵƉŽƌƚŝĂƌŵĂƌŝƐ͕
ŽŶĚƵĐƚĞĐŽƌƌƵŐĂƚĚĞĚŽďůĞƉĂƌĞƚĚĞϭϮϱŵŵ͕ƚĂƉŽďƚƵƌĂĚŽƌŝĨŝůŐƵŝĂ͘
ůƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƚƐ ŶŽ ĞǆĐůŽƵĞŶ ůĂ ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ ĚΖĂůƚƌĞƐ ƋƵĞ ŽĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚ ŝ
ƉƌğǀŝĂ ůΖĂĐĐĞƉƚĂĐŝſ ĚĞ dd/ ĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌĞŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŝ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞůƐ
ƉĞĚĞƐƚĂůƐƉĞƌĂƌŵĂƌŝƐ͘
>Ă ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ ĐŽŵƵŶĂŵĞŶƚ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞ ƉĞĚĞƐƚĂůƐ ƉĞƌ ĂƌŵĂƌŝƐ ĞŶ ůĂ ǀŝĂ
ƉƷďůŝĐĂ͕ ĠƐ ůΖŚĂďŝƚƵĂů ƉĞƌ Ă ůΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ƐĞĐƚŽƌ ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ ĚĞ ůΖŽďƌĂ ƉƷďůŝĐĂ
;ŐƌƵƉƐĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͕ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĞƐ͕ĚƷŵƉĞƌƐ͕ĐĂŵŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƉĞƌůĂƋƵĂůĐŽƐĂĞůŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ
ŚĂƵƌă ĚĞ ƉƌĞǀĞƵƌĞ ůΖƵƚŝůůĂƚŐĞ ŝ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ ĂĚŝĞŶƚƐ ĞŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚ͕ ƋƵĂůŝƚĂƚ ŝ ĞƐƚĂƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĞůƐĐŽŶƐƵŵŝďůĞƐĂĂƋƵĞƐƚĞĨĞĐƚĞ͕ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶƐŝͬŽƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĂ
ƌĞƐŽůĚƌĞƋƵĂůƐĞǀŽůƐŝƚƵĂĐŝſĞǆĞĐƵƚŝǀĂĚĞůΖŽďƌĂũĂƐŝŐƵŝƉƌĞǀŝƐƚĂŽŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
>ΖĞǆĞĐƵĐŝſƉƌžƉŝĂŵĞŶƚĚŝƚĂĐŽŵĞŶĕĂƵŶĂǀĞŐĂĚĂĞĨĞĐƚƵĂƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐƉƌĞǀŝƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞ͕ ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚ ŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝſ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐŽƐ͕ ƉĞƚŝĐŝſ ŝ ĂŶăůŝƐŝ ĚĞůƐ ƐĞƌǀĞŝƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ
ĚΖŽďƌĞƐ͕ ƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚ ĚĞůƐ ƉĞĚĞƐƚĂůƐ ŝŶĚŝĐĂƚƐ ĞŶ ƉƌŽũĞĐƚĞ ŝ ŝŶƐƉĞĐĐŝſ ŝ ůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ ƐŽďƌĞ Ğů
ƚĞƌƌĞŶǇ ĚĞůƐ ƐĞƌǀĞŝƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ ƌĞĂůŵĞŶƚ ĞŶ Ğů ƐƵďƐžů ŝ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝŶ ŝŵƉĞĚŝƌ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŝ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƵďŝĐĂĐŝſŽƉƵŐƵŝŶƌĞƐƵůƚĂƌĂĨĞĐƚĂƚƐƉĞƌůĞƐŽďƌĞƐ͘
ŵĠƐ͕ƐĞƌăĂĐŽŶƐĞůůĂďůĞůĂƉƌĞƐĂĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƐĂďĂŶƐĚΖŝŶŝĐŝĂƌĞůƐƚƌĞďĂůůƐ͘

7.2.9 Armari intemperie

7.2.9.1.1

ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐƉĞƌĂƌŵĂƌŝƐĞŶůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂƐſŶ͕ĞŶƚƌĞ
ĂůƚƌĞƐ͕ĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

ů ƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚ ŝ ůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ ŝŶĐůŽĞŶƚ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ĐĂůĞƐ ƉƌğǀŝĞƐ͕ ĚĞ ůΖĞƐƉĂŝ ĂĚŝĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ
ƵďŝĐĂĐŝſĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐŚĂĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞƐĚĞůƐ
ƉĞƌŝĐŽŶƐƋƵĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝĚĂ͕ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚĞůƐƌĂĚŝƐĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƚƐƉĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ͕
ĂŝǆşĐŽŵĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐƚŝƉŝĨŝĐĂĚĞƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚŝůĞƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐĚŝƐƚăŶĐŝĞƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſĞŶƚƌĞƐĞƌǀĞŝƐ͘
^ĞŶƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚŝĐƚĂĚĞƐ ƉĞůƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ Ž ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚƐ ƌĞƐƉĞĐƚĞ Ă ůĂ
ƵďŝĐĂĐŝſĚĞůƐĂƌŵĂƌŝƐĞŶůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂ͕ĂƋƵĞƐƚĞƐƐŝƚƵĂƌĂŶƐĞŵƉƌĞĞŶǀŽƌĞƌĞƐŽũĂƌĚŝŶƐ͕ĞǀŝƚĂŶƚͲƐĞ
ĞŶƚŽƚĐĂƐƵďŝĐĂĐŝŽŶƐĐŽŵƉƌŽŵĞƐĞƐƉĞƌůĂŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĨƵƚƵƌĂĚĞůƐĂƌŵĂƌŝƐ͕ƉĂƐĚĞǀĞŚŝĐůĞƐ͕ǌŽŶĞƐĚĞ
ŵĂŶŝŽďƌĂ͕ ĞƚĐ͕͘ ŚĂǀĞŶƚ ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƌ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚ Ă dd/ Ž Ă ůĂ ͘K͘ ĚĞ ƋƵĂůƐĞǀŽů ƐŝƚƵĂĐŝſ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ Ă Ĩŝ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƐĞƵ ĞŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ Ž ƉƌŽĐĞĚŝƌ Ă ĚŽƚĂƌͲŚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘
>ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĐŽŵƉƌĞƐĞƐĞŶůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐƉĞƌĂƌŵĂƌŝƐĞŶůĂǀŝĂƉƷďůŝĐĂƐſŶ͕ĞŶƚƌĞĂůƚƌĞƐ͕
ůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐũĂĚĞƐĐƌŝƚĞƐĞŶĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞƉƌŝƐŵĞƐ͗

•
•
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•
•

>ΖĞǆƚƌĞŵĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞĚƌĞŶĂƚŐĞĞƐƉƌŽƚĞŐŝƌăĞŶĨƌŽŶƚĚĞůΖĞŶƚƌĂĚĂĚĞƌŽƐĞŐĂĚŽƌĞƐƉĞƌŵŝƚũăĚΖƵŶ
ƌĞŝǆĂƚŵĞƚăůͼůŝĐĚĞϱŵŵĚĞƉĂƐĨŝǆĂƚĂůƚƵďĂŵďƵŶĂďƌŝĚĂŽĐŝŶǇĞůůĚĞƐƵďũĞĐĐŝſ͘

DŽǀŝŵĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĞƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐ

WĞƌ Ă ůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉĞĚĞƐƚĂůƐ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ͞ŝŶ ƐŝƚƵ͟ Ž
;ĞůĂďŽƌĂƚƐĞŶůĂƉƌžƉŝĂŽďƌĂƉĞƌŵŝƚũăĚΖĞŶĐŽĨƌĂƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐŝĨŽƌŵŝŐſƉĞƌĂƌŵĂƌĚĞůƚŝƉƵƐ,ͲϮϬϬͿ͕
ŚĂǀĞŶƚĚĞĐŽŵƉůŝƌĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚWůĞĐĚĞWƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐ
Ăŝǆş ĐŽŵ Ğů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚ ŝ ĚĞƚĂůůƐ ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚ ĐĂƉşƚŽů͘ WĞů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĐĂƐ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͕ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ Ž ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĞŶ ŽďƌĂ ĐŽŵƉƌğŶ͕ ĞŶƚƌĞ
ĂůƚƌĞƐ͕ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĂƐƐĞŶǇĂůĂĚĞƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ͘


///͘ WĞĚĞƐƚĂůƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĞůĂďŽƌĂƚƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͟

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞĨŝůŐƵŝĂŝƚĂƉŽŶĂƚͬŽďƚƵƌĂƚĚĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞǆĂƌǆĂ͘
hŶĂǀĞŐĂĚĂŽďƚŝŶŐƵƚůΖĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕;ĂƉƌŽǆ͘ϰϴŚŽƌĞƐĞŶƚĞŵƉƐĐăůŝĚŝϳϮŚŽƌĞƐ
ĞŶƚĞŵƉƐĨƌĞĚͿĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂůĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚ ĚĞůĐŽŶũƵŶƚ͕ĞǀŝƚĂŶƚƉƌŽĚƵŝƌĨƌĞŐĂĚĞƐ Ž ĨĞƌŝĚĞƐĞŶ ůĞƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘
WĞƌƚĂůĚ͛ĞǀŝƚĂƌĨŝƐƐƵƌĞƐƉƌŽĚƵŢĚĞƐƉĞƌĂŶŽƌŵĂůƐƌĞƚƌĂĐĐŝŽŶƐĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕ĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶĂĚĞƋƵĂƚ
ƉƌŽĐĠƐĚĞĐƵƌĂƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͕ĞǀŝƚĂŶƚŝŶƐŽůĂĐŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͕ƌĞŐĂŶƚͲŚŽƉĞƌŝžĚŝĐĂŵĞŶƚ͕ĞƚĐ͕͘ĨŝŶƐĂůƐĞƵ
ƚŽƚĂůĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚ͘



/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ĞŶƉĞƌŝĐſĂĚũĂĐĞŶƚ͕ĚĞůĂƉŝĐĂĚĞƉƌĞƐĂĚĞƚĞƌƌĂĂŝǆşĐŽŵůĂƌĞƐƚĂĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞƐƚŝŶĂƚ
ĂŵďĂƋƵĞƐƚĨŝ͘

ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚĐŽŶũƵŶƚĚĞůĞƐĂůŝŶĞĂĐŝŽŶƐŝƌĂƐĂŶƚƐĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĚĞƐĚĞů
ƉĞƌŝĐſĨŝŶƐĂůƉĞĚĞƐƚĂů͕ŝĞǀŝƚĂƌĐŽƌďĞƐ͘

ZĞŵĂƚĂĚĞƐŝŶĞƚĞũĂƉĞƌ ƵŶĂĐĂďĂƚĂĐƵƌĂƚŝŐĞŽŵğƚƌŝĐĂŵĞŶƚĐŽƌƌĞĐƚĞĚΖĂĐŽƌĚĂŵďůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĚĞůƉĞĚĞƐƚĂů͘

ŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƐĨŽŶƐĚĞůĞƐĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶƐ͕ƋƵĞŚĂƵƌĂŶĚĞƚƌŽďĂƌͲƐĞƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĨĞƌŵƐŝƌĂƐĞũĂĚĞƐ
ƉĞƌĞǀŝƚĂƌĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĚĞůΖŽďƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŽďƌĞĞůůƐ͘

hŶĂǀĞŐĂĚĂĐŽŶƐƚƌƵŢƚƐĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶůĞƐĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

•
•

ůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůƉƌŝƐŵĂĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůƉĞƌŝĐſĂĚũĂĐĞŶƚŝĞůĨŽŶƐĚĞůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſĚĞůƉĞĚĞƐƚĂů͕
ĚĞů ƋƵĞ ƐŽďƌĞƐƵƌƚĞŶ ĞůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚΖĞŶůůĂĕ Ăŵď Ğů ƉĞƌŝĐſ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ĞůƐ ƌĂĚŝƐ ĚĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ ĚĞůƐ
ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͕ƐŝƚƵĂƚƐĚĞĨŽƌŵĂĂĚŝĞŶƚ͘

•
•

ŶĐŽĨƌĂƚĚĞůĐŽŶũƵŶƚƉĞƌŵŝƚũăĚĞŵŽƚůůĞƐŵĞƚăůͼůŝĐƐ͕ĚĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂĚĞƐŝĞůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͕ ŝŶĐůŽĞŶƚ ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂŶƚƐ͕ ƉĞƌ Ă ĚĞŝǆĂƌ Ğů ĨŽƌŵŝŐſ Ăŵď ĂĐĂďĂƚ ͞ǀŝƐƚ͕͟ ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ
ĂƉƵŶƚĂůĂƚ͕ƌĂƐĞũĂƚŝĂŶŝǀĞůůĂƚ͘

•
•

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ŝ ĚƌĞŶĂƚŐĞ ƋƵĞ ĂĐĐĞĚĞŝǆĞŶ Ăů ƉĞĚĞƐƚĂů͕ ƚĂƉŽŶĂŶƚͲůŽƐ
ĂĚŝĞŶƚŵĞŶƚƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞŶƚƌĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵŝŐſ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſĂŵďƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĞƐǀĂƌĞƚĞƐƌŽƐĐĂĚĞƐƉĞƌůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐƵďũĞĐĐŝſĚĞůďĂƐƚŝĚŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚŝ
ĂƌŵĂƌŝ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ,ͲϮϬϬ ƉĞƌ ůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞů ƉĞĚĞƐƚĂů͕ ĚĞŝǆĂŶƚ ůĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ž ĚĞ
ƐƵƉŽƌƚĚĞůΖĂƌŵĂƌŝƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĂĐĂďĂĚĂ͘ŵďĞůĨŽƌŵŝŐſĨƌĞƐĐ͕ƐΖĂƐƐĞŶƚĂƌăĞůďĂƐƚŝĚŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚ
ĚĞ ůΖĂƌŵĂƌŝ ĞŶĐĂŝǆĂŶƚͲŚŽ ĞŶ ĞůƐ ƉĞƌŶƐ ĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞ͘ ů ĐŽŶũƵŶƚ ĚĞ ůĂ ŵĂƐƐĂ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ ĞƐ
ĐŽŵƉĂĐƚĂƌă ƉĞƌŵŝƚũă ĚĞǀŝďƌĂƚ ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞ ĞŶĞůƐĞƵŝŶƚĞƌŝŽƌŝƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ǀŝƐƚĞƐŶŽƋƵĞĚŝŶ
ŽĐůƵƐŝŽŶƐĚΖĂŝƌĞ͕ƚĞŶŝŶƚĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſĞŶƋƵğĞůƐƚƵďƐƋƵĞĚŝŶƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƌĂƐĂƚƐ͕ĞŶůĂƐĞǀĂ
ƵďŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶĞƚƐ͘
Ŷ ĂƋƵĞůůƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵğ ůĂ ͘K͘ Ž dd/ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͕ ĞůĂďŽƌĂĐŝſ ŝ
ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚĞ ƉĂƋƵĞƚ ĚĞ ĚƌĞŶĂƚŐĞ ĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĂŶŶĞǆĂ͕ ĐŽŶŶĞĐƚĂƚ Ăů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘
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•
•

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐƌĞƋƵĞƌŝĚĞƐ͕ĂƉůŽŵĂƚŝĂŶŝǀĞůůĂƚĚĞůΖĞůĞŵĞŶƚ͘
YƵĂŶƚŝƚĂƚ͕ ĚŝăŵĞƚƌĞ ŝ ƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ƋƵĞ ĂĐĐĞĚĞŝǆĞŶ Ă ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůΖĂƌŵĂƌŝ͕
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƌĂƐĂƚƐŝĞŶůĞƐƵďŝĐĂĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞĐƚĞƐ͘
WĞƌŶƐĚΖĂŶĐŽƌĂƚŐĞĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚƐŝƚƵĂƚƐ͘
ĂƐƚŝĚŽƌĚĞƐƵƉŽƌƚĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƌĂƐĂƚŝĂŶŝǀĞůůĂƚĂŝǆşĐŽŵƐĞŐĞůůĂƚĚĞůƉĞƌşŵĞƚƌĞĂŵďĞů
ƉƌŽĚƵĐƚĞŝŶĚŝĐĂƚ͘
&ŝůƐŐƵŝĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐŝƐĞŐĞůůĂŶƚŽƚĂƉƐĚΖŽďƚƵƌĂĐŝſĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚŝŶƐƚĂůͼůĂƚƐĞŶĐĂĚĂĐŽŶĚƵĐƚĞ͘
ĐĂďĂƚ ĚĞ ůĞƐ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ǀŝƐƚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ͕ ƋƵĂůŝƚĂƚ ͞ǀŝƐƚĂ͕͟ ƐĞŶƐĞ ĐŽƉƐ͕ ƚĂƋƵĞƐ Ž
ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚƐ
EĞƚĞũĂŝƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞŵŝƚũĂŶƐ


hŶĂǀĞŐĂĚĂĨŝŶĂůŝƚǌĂƚƐĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƐƉĞĚĞƐƚĂůƐƉĞƌĂƌŵĂƌŝƐĞŶůĂǀŝĂ
ƉƷďůŝĐĂ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌƌĞƚŝƌĂƚƐƚŽƚƐĞůƐŵŝƚũĂŶƐŝŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƉŽƌƚĂƚƐĚĞŝǆĂŶƚůĂǌŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉĞƌůĞƐ
ŽďƌĞƐĞŶƉĞƌĨĞĐƚĞĞƐƚĂƚĚΖƷƐŝŶĞƚĞũĂ͘

/s͘ WĞĚĞƐƚĂůƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ
ůƐ ďĂƐĂŵĞŶƚƐ ĚĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ƐŝƚƵĂƚƐ ĞŶ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ƚĂŵďĠ ƉŽĚĞŶ ƐĞƌ ĐŽŶƐƚƌƵŢƚƐ Ăŵď ĞůĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞŶƐĞƌĚĞĚŽƐƚŝƉƵƐ͗ĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚŽĚĞƉĞĚƌĂŐƌĂŶşƚŝĐĂ͘
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s͘ ĂƐĂŵĞŶƚƐĚĞƉĞĚƌĂŐƌĂŶşƚŝĐĂ
ůƐ ďĂƐĂŵĞŶƚƐ ŐƌĂŶşƚŝĐƐ ĞƐĨŽƌŵĞŶ Ăŵď ƋƵĂƚƌĞ ƉĞĐĞƐ ƵŶŝĚĞƐĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĚŝƐƉŽƐĞŶ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ
ďĂƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ͕ ƋƵĞĚĂŶƚ ĞŶĐĂƐƚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽƌĞƌĂ͘ >ĞƐ ƉĞĐĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶŝƚ ŚĂŶ ĚĞ
ƚĂůůĂƌͲƐĞ ŵĞĐăŶŝĐĂŵĞŶƚ Ăŵď ůĂ ĨŽƌŵĂ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ͕ ĨůĂŵĞũĂŶƚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ ůĞƐ ĐĂƌĞƐ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞŶ
ǀŝƐƚĞƐ͘ů ŐƌĂŶŝƚ ƐĞƌă ĚĞ ĐŽůŽƌ ŐƌŝƐŝ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĂĚŝĞŶƚƐ ƉĞƌ Ă ĨŽƌŵĂƌ Ğů ƉĞĚĞƐƚĂů ĚĞ ů͛ĂƌŵĂƌŝ Ă
ŝŶƐƚĂůͼůĂƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘
>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĞƐƉĞĐĞƐĚĞĐĂĚĂďĂƐĂŵĞŶƚ͕ĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůƚŝƉƵƐĚΖĂƌŵĂƌŝ͕ƉŽĚĞŶƐĞƌ͗


dŝƉƵƐ
;ŵŵͿ
ϱϳϱ

ůĞŵĞŶƚ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů
ůĞŵĞŶƚ
ϯϴϱ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů

ϭ dŝƉƵƐ
;ŵŵͿ
ϭϯϱϬ



Ϯ

>ĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ƉĞĚƌĂ ĚĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŐƌĂŶşƚŝĐƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ Ğů ďĂƐĂŵĞŶƚ ƐĞƌĂŶ ĐŽŵ Ă
ŵşŶŝŵůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗

•
•
•
•
•

WĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϮϱϬϬ<Őͬŵϯ͕ƐĞŐŽŶƐhEϳϬϲϳ
ďƐŽƌĐŝſĚΖĂŝŐƵĂĞŶǀŽůƵŵŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭ͕ϰй͕ƐĞŐŽŶƐhEϭϮϳ͘ϬϬϮ
ƵƌĞƐĂĞŶĞƐĐĂůĂDŽŚƐƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϲ͕ϱ
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſĞŶƉƌŽǀĞƚĂĐƷďŝĐĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴϬDƉĂ
ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĂĨůĞǆŝſƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴDƉĂ

>ĞƐ ƉĞĐĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƵŶ ďĂƐĂŵĞŶƚ ƐĞƌĂŶ ĚĞů ŵĂƚĞŝǆ ĐŽůŽƌ ŝ ƚĞǆƚƵƌĂ͕ ĚΖĂƐƉĞĐƚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝ ŝ ŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶĨŝƐƐƵƌĞƐ͕ǀĞƚĞƐŽƚĂƋƵĞƐĚĞĐĂƉƚŝƉƵƐ͘

ϯϴϱ


>ĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂĞŶůŽŶŐŝƚƵĚƐƐĞƌăĚĞцϮŵŵ͘
dŽƚĞƐůĞƐƉĞĐĞƐƐĞƌĂŶĚĞϱϬĐŵĚΖĂůĕĂĚĂŝϭϬĐŵĚĞŐƌŽƐƐăƌŝĂ͘>ĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂĞŶŐƌŽƐƐăƌŝĂŝĞŶĂůĕĂĚĂ
ƐĞƌăĞŶĂŵďĚſƐĐĂƐŽƐĚĞцϱŵŵ͘>ĞƐƉĞĐĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞůďĂƐĂŵĞŶƚƐΖƵŶĞŝǆĞŶĞŶƚƌĞƐŝĞŶĞů
ƚĂůůĞƌŽĞŶůĂƉƌžƉŝĂŽďƌĂ͘
>ΖĂĐŽďůĂŵĞŶƚƐΖĞĨĞĐƚƵĂƉĞƌŵŝƚũăĚĞƉĂƐƐĂĚŽƌƐŵĞƚăůͼůŝĐƐĚΖĂĐĞƌĐŽƌƌƵŐĂƚĚĞϭϮŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞŝ
ϮϬϬ ŵŵ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ ƋƵĞ ƐΖĂůůŽƚŐĞŶ ĞŶ ƋƵĂƚƌĞ ƉƵŶƚƐ ĚŝƐƉŽƐĂƚƐ ĞŶ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ͕ ϭϬ Đŵ ƉĞƌ ƐŽƚĂ ĚĞů
ŶŝǀĞůů ĚΖĞŶƌĂƐĂŵĞŶƚ Ăŵď Ğů ƉĂǀŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŽƌĞƌĂ͘ Ɛ ĨĂ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ŐƌĂƉĞƐ ĚΖĂĐĞƌ
ŝŶŽǆŝĚĂďůĞĚĞϲŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞĐŽůͼůŽĐĂĚĞƐĞŶĞůƐĂůůŽƚũĂŵĞŶƚƐƋƵĞĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶĂĂƋƵĞƐƚĞĨĞĐƚĞ
ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ͘ >ĞƐ ŐƌĂƉĞƐ ŝ ƉĂƐƐĂĚŽƌƐ ĞƐ ĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚΖĂĚŚĞƐŝƵƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůƐĚ͛ĞƉŽǆŝ͕ŽŵƉůŝŶƚƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞůďƵŝƚĞŶƚƌĞů͛ĞƐƉĂŝŝůĞƐƉĞĐĞƐŵĞƚăůͼůŝƋƵĞƐ͘
hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ŵƵŶƚĂĚĞƐ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ Ğů ďĂƐĂŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĐĂƌĞƐ ůĂƚĞƌĂůƐ ĚĞů ŵĂƚĞŝǆ
ƋƵĞĚĂƌĂŶƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶƌĂƐĂĚĞƐ͕ƉůĂŶĞƐŝŽƌƚŽŐŽŶĂůƐĞŶƚƌĞƐŝĐĂĚĂĚŽƐĐĂƌĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞƐ͕ƐĞŶƐĞ
ƉƵŶƚƐ ĂďƌƵƉƚĞƐ Ăů ůůĂƌŐ ĚĞůƐ ďŽƌĚƐ ĐŽŵƵŶƐ͘ >Ă ũƵŶƚĂ ĞŶƚƌĞ ƉĞĐĞƐ ĞƐ ĨĂƌă Ă ůşŵŝƚ͕ ŶŽ ŚĂǀĞŶƚ ĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƌĚĞŐƌŽƐƐăƌŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬ͕ϴŵŵ͘
ĂĚĂƵŶĂĚĞůĞƐƉĞĐĞƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌăĞŶůĂĐĂƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌƵŶƐĐĂƐƋƵĞƚƚƵďƵůĂƌƐĚΖĂĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞĂŵď
ƌŽƐĐĂŝŶƚĞƌŝŽƌDϭϮĐŽůͼůŽĐĂƚƐƉĞƌŵŝƚũăĚΖĂĚŚĞƐŝƵƐĚĞƌĞƐŝŶĞƐĞƉŽǆŝ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚƐĂůĂĨŝǆĂĐŝſĚĞůΖĂƌŵĂƌŝ
ƐŽďƌĞ Ğů ďĂƐĂŵĞŶƚ͕ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ƋƵĞĚŝ ĨŽƌŵĂƚ Ğů ŵĂƚĞŝǆ͘ >Ă ƐŝƚƵĂĐŝſ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚ ĚĞ ĐĂƐƋƵĞƚ ƵŶĂ
ǀĞŐĂĚĂĨŽƌŵĂƚĞůƉĞĚĞƐƚĂůƚŝŶĚƌăƵŶĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂŵăǆŝŵĂĚĞцϯŵŵƐĞŶƚĂĐŽŶƐĞůůĂďůĞůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ
ĚĞƉůĂŶƚŝůůĞƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂŵăǆŝŵĂĞǆĂĐƚŝƚƵĚ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ĚĞ ĚŽƐ ƉŽƌƚĞƐ ĨƌŽŶƚĂůƐ͕ ůĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ĚĞ ůĞƐ ƉĞĐĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĨĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĚŝƐƉŽƐĂƌƵŶƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚǌĂĐŝſŝĂƌƌŝŽƐƚƌĂŵĞŶƚƵŶŝŶƚĞŶƚƌĞƐŝĞůƐƚƌĂŵƐůůĂƌŐƐĚĞů
ďĂƐĂŵĞŶƚ͘ WĞƌ Ă Ăŝǆž ĞƐ ĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ ĚŽƐ͕ Ž ƚƌĞƐ͕ ƉĞƌĨŝůƐ ĚΖĂĐĞƌ ŝŶŽǆŝĚĂďůĞ ĚĞů ƚŝƉƵƐ /^/ ϯϭϲ > ĞŶ
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>ΖĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞů ďĂƐĂŵĞŶƚ ƐΖŝŶŝĐŝĂ Ăŵď ůΖĞǆĐĂǀĂĐŝſ ƉĞƌ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůΖĞŶƚƌĂĚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ƋƵĞ ĞŶ
ĐĂĚĂĐĂƐĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶ͕ĚĞŝǆĂŶƚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐĞŶƌĂƐĂƚƐŝĨŽƌŵŝŐŽŶĂƚƐĂŵďůĂŵĂƚĞŝǆĂďĂƐĞĚĞƐƵƉŽƌƚ
ĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞůƉĞĚĞƐƚĂů͕ƐĞŶƚĂĐŽŶƐĞůůĂďůĞůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞƉůĂŶƚŝůůĞƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚ͘ďĂŶƐ
ĚĞůΖĂďŽĐĂŵĞŶƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſĚĞĨŽŶĂŵĞŶƚĂĐŝſŚĂƵƌăĚĞĚŝƐƉŽƐĂƌͲƐĞƵŶĂǆĂƌǆĂĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĂƚĞƌƌĂ͕
ƉĞƌŵŝƚũăĚĞƉŝĐŽƚƐĚΖĂĐĞƌĚĞĐŽƵƌĞĚĞϮŵ͘ĚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝĐĂďůĞĚĞĐŽƵƌĞĚĞƐƉƵůůĂƚĚĞϯϱŵŵϮĚĞ
ƐĞĐĐŝſ͕ŚĂǀĞŶƚĚĞƋƵĞĚĂƌĐŽŶŶĞĐƚĂƚƐĂƚĞƌƌĂƚŽƚƐĂƋƵĞůůƐĞůĞŵĞŶƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐƋƵĞĞƐƚƌŽďŝŶĞŶƵŶ
ƌĂĚŝ ŝŐƵĂů Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ĚŽƐ ŵĞƚƌĞƐ ĚĞ ůΖĂƌŵĂƌŝ͘ >ĞƐ ƵŶŝŽŶƐ ĚĞů ĐĂďůĞ ĚĞ ƚĞƌƌĂ Ăŵď ĞůƐ ƉŝĐŽƚƐ Ž
ĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚƐ ĚĞů ŵĂƚĞŝǆ ĞƐ ĨĂƌĂŶ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ƐŽůĚĂĚƵƌĞƐ ĂůƵŵŝŶŽƚğƌŵŝƋƵĞƐ͕ ŝ ůĂ ƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂ Ă
ƚĞƌƌĂĚĞůĂƉƌĞƐĂĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐĞƌăĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϱŽŚŵƐ͘ůĐĂďůĞĚĞƚĞƌƌĂƚƌĂǀĞƐƐĂƌăůĂ
ďĂƐĞĚĞĨŽƌŵŝŐſĚĞůΖĂƌŵĂƌŝƉĞƌůĂŝŶƚĞƌŝŽƌĚΖƵŶĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞWsĚĞĚŝăŵĞƚƌĞϮϭŵŵ͕ĚĞŝǆĂŶƚͲƐĞ
ƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŶƉƵŶƚĂƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽŶŶĞǆŝſĂůĂŐƵŝĂĚĞƉŽƐĂĚĂĂƚĞƌƌĂƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌă
ůΖĂƌŵĂƌŝ͘ƐƚŝŶĚƌăĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſĞŶƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞƉƌĞƐĂĚĞƚĞƌƌĂŶŽƋƵĞĚŝ͕ĞŶ
ĐĂƉĐĂƐ͕ĞŶĐŽŶƚĂĐƚĞĂŵďĞůĨŽƌŵŝŐſ͘
ů ďĂƐĂŵĞŶƚ ŚĂƵƌă ĚĞ ƋƵĞĚĂƌ Ăŵď ůĂ ƐĞǀĂ ĐĂƌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ƉůĂŶĂ ŝ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů͕ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĨĞĐƚƵĂƌĂŶŝǀĞůůĂĐŝſĚĞůΖĂƌŵĂƌŝ͘
ŶůΖĞǆƚƌĞŵĚĞůƉĞĚĞƐƚĂů͕ĞůƐƚƵďƐƋƵĞĚĂƌĂŶĞǆĐĞůͼůĞŶƚƐϮϬŵŵ͕ĂŵďƚĂƉƐĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐŝĂŵďĞů
ĨŝůŐƵŝĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚ͕ĂŝǆşĐŽŵĞŶůΖĞǆƚƌĞŵĚĞůƉĞƌŝĐſ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƋƵĞĚŝŶĞƐƚĂŶĐƐĞŶƚŽƚŵŽŵĞŶƚ͘

s/͘ ĂƐĂŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ
>ĞƐƉĞĐĞƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶĞůďĂƐĂŵĞŶƚƉŽĚĞŶƐĞƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚ͕ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĞƐĞŶ
ƚĂůůĞƌŝŵƵŶƚĂĚĞƐĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐΖŚĂĚĞƐĐƌŝƚƉĞůĐĂƐĚĞƉĞĚƌĂŐƌĂŶşƚŝĐĂ͘
ůŵğƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵƐĞƌăĞůŵĂƚĞŝǆƋƵĞĞůĚĞƐĐƌŝƚƉĞƌĂƉĞĚĞƐƚĂůƐĞǆĞĐƵƚĂƚƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͘͟
ůŵƵŶƚĂƚŐĞŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƚƵďƐŝǆĂƌǆĂĚĞƉƌĞƐĂĚĞƚĞƌƌĂĚĞůďĂƐĂŵĞŶƚĚĞĨŽƌŵŝŐſĂƌŵĂƚĠƐĞŶƚŽƚ
ŝĚğŶƚŝĐĂůĚĞƐĐƌŝƚƋƵĞĞŶĞůĐĂƐĚĞƉĞĕĞƐĚĞŐƌĂŶŝƚ͘
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7.2.9.1.2

Instal·lació armari de via pública

ů ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌŽĐĠƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵ ĨĂ ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ Ăů ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ƐŽďƌĞ
ƉĞĚĞƐƚĂů ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ ĞǆĞĐƵƚĂƚ ĚĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ŝŶĐůŽĞŶƚ ĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂƚ Ă ůĂ ƉƌĞƐĂ ĚĞ ƚĞƌƌĂ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ
ŵĂƚĞƌŝĂůĂƵǆŝůŝĂƌ͕ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ͕ŝƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞĞůĞŵĞŶƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘
ůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĂŶ ĨŝŶƐ Ăů ůůŽĐ ĚĞ ŵƵŶƚĂƚŐĞ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ĞŵďĂůĂƚƐ͕ ƉŽƐĂŶƚ ĞƐƉĞĐŝĂů
ĂƚĞŶĐŝſĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞĚƵƌĂŶƚƚĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƵŐƵŝŶƉĂƚŝƌĐŽƉƐ͘ůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚĞĐĂĚĂĂƌŵĂƌŝĂ
ŽďƌĂŶŽŵĠƐĞƐĚƵƌăĂƚĞƌŵĞƵŶĂǀĞŐĂĚĂƋƵĞĞƐƚŝŐƵŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĂĐĂďĂƚĞůďĂƐĂŵĞŶƚƐŽďƌĞĞů
ƋƵĂů ŚĂ ĚĞ ŵƵŶƚĂƌͲƐĞ͕ Ž ĞŶ ĐĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝƵ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉƌĞǀĞƵƌĞΖƐ ĞŶ ŽďƌĂ ƵŶ ůůŽĐ ĂĚŝĞŶƚ ƉĞƌ Ă
ůΖĂƌƌĞƉůĞŐĂĚĞůŵĂƚĞŝǆ͕ŽŶŶŽƋƵĞĚŝĞǆƉŽƐĂƚĂƉĂƚŝƌĚĂŶǇƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂůƐ͕ǀĂŶĚĂůŝƐŵĞ͕ĞƚĐ͘


ůƐ ďĂƐĂŵĞŶƚƐ ĚĞůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ƐŝƚƵĂƚƐ ĞŶ ůĂ ǀŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶ ĞŶ ůĂ ĐĂƌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƵŶƐ ĐĂƐƋƵĞƚƐ
ƚƵďƵůĂƌƐĚΖĂĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞĂŵďƌŽƐĐĂŝŶƚĞƌŝŽƌDϭϮĐŽůͼůŽĐĂƚƐƉĞƌŵŝƚũăĚΖĂĚŚĞƐŝƵƐĚĞƌĞƐŝŶĞƐĞƉŽǆŝ͕
ĚĞƐƚŝŶĂƚƐĂůĂĨŝǆĂĐŝſĚĞůΖĂƌŵĂƌŝƐŽďƌĞĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘
Figura 3: Esquema basament armari Tipus 1

>ĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞĐĂƐƋƵĞƚƵŶĂǀĞŐĂĚĂĨŽƌŵĂƚĞůƉĞĚĞƐƚĂůƚŝŶĚƌăƵŶĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂŵăǆŝŵĂĚĞ
ц ϯ ŵŵ ƐĞŶƚ ĂĐŽŶƐĞůůĂďůĞ ůΖĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞ ƉůĂŶƚŝůůĞƐ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂ ŵăǆŝŵĂ
ĞǆĂĐƚŝƚƵĚ͘ ůƐ ĂƌŵĂƌŝƐ ƉŽƌƚĂƌĂŶ ĞŶ ůĂ ƐĞǀĂ ƉĂƌƚ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ƵŶĂ ƐğƌŝĞ ĚĞ ĨŽƌĂƚƐ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſ ĚĞ ůĂ ƋƵĂů͕
ŝŶĚŝĐĂĚĂ ĞŶ ĞůƐ ƉůĂŶƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͕ ŚĂƵƌă ĚĞ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌ Ăŵď ĞůƐ ĐĂƐƋƵĞƚƐ ĚĞů ďĂƐĂŵĞŶƚ͕ Ăŵď ůĂ
ƚŽůĞƌăŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂ͘



hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂƚ ůΖĂƌŵĂƌŝ ŝ ĐŽůͼůŽĐĂƚ ƐŽďƌĞ Ğů ďĂƐĂŵĞŶƚ͕ ĞƐ ĨŝǆĂƌă Ğů ŵĂƚĞŝǆ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ
ĐĂƌŐŽůƐ ŝͬŽ ĨĞŵĞůůĞƐ ĚΖĂĐĞƌ ŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͕ Ăŵď ĞůƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐ͘ ,ĂƵƌĂŶ
ĚĞĐŽůͼůŽĐĂƌͲƐĞƚŽƚƐĞůƐƉƵŶƚƐĚĞĨŝǆĂĐŝſƋƵĞƉŽƌƚĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐĐĂĚĂĂƌŵĂƌŝ͘
ĂĚĂďĂƐĂŵĞŶƚƉŽƌƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂǆĂƌǆĂĚĞĐŽŶŶĞǆŝſĂƚĞƌƌĂ͕ƉĞƌŵŝƚũăĚĞƉŝĐŽƚƐĚΖĂĐĞƌĚĞĐŽƵƌĞ
ĚĞϮŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝĐĂďůĞĨůĞǆŝďůĞ;ĐůĂƐƐĞϱͿĚĞĐŽƵƌĞĂŵďĐŽďĞƌƚĂƚŝƉƵƐ>W'ĚĞϯϱŵŵϮĚĞƐĞĐĐŝſ͕
ƋƵĞĚĂŶƚ ĐŽŶŶĞĐƚĂƚƐ Ă ƚĞƌƌĂ ƚŽƚƐ ĂƋƵĞůůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŵĞƚăůͼůŝĐƐ ƋƵĞ ĞƐ ƚƌŽďĞŶ ĞŶ ƵŶ ƌĂĚŝ ŝŐƵĂů Ž
ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ĚŽƐ ŵĞƚƌĞƐ ĚĞ ůΖĂƌŵĂƌŝ͘ ů ĐĂďůĞ ĚĞ ƚĞƌƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĂ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŚĂƵƌă ĚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚĂƌͲƐĞ Ă ůĂ ŐƵŝĂ ĚĞ ƉŽƐĂĚĂ Ă ƚĞƌƌĂ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌă ůΖĂƌŵĂƌŝ͘ ů ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ŚĂƵƌă ĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ͕ ƉƌĞǀŝĂůĂĐůĂǀĂĚĂĚĞƉŝĐŽƚƐĂů ƚĞƌƌĞŶǇ ƋƵĞŶŽŚŝŚĂƵƌă ĂĨĞĐĐŝſĂĐĂƉ ƐĞƌǀĞŝĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ ůƐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐĚĞƉƌĞƐĂĚĞƚĞƌƌĞƐũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƋƵĞĚĂƌĂŶƐŽƚĞƌƌĂƚƐĂƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ
ŶŽŵĞŶŽƌĚĞϴϬĐŵĂƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ƷůƚŝŵĂƐŽůĞƌĂƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞ͘ůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂŚĂƵƌăĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůĂ
ŵĞƐƵƌĂĚĞůĂƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĚĞƉƌĞƐĂĂƚĞƌƌĂƐŝŐƵŝŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϱŽŚŵ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕ĞůƐĞůĞĐƚƌŽĚĞƐĚĞƉŽƐĂĚĂ
ĂƚĞƌƌĂƋƵĞƐ͛ŚĂƵƌĂŶĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĚĞƉĞŶĞŶƚĚĞĐĂĚĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĚĞŐƵƚĂůĂƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚĂƚ
ĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ͕ƵŶĂŽǀĂƌŝĞƐƉŝƋƵĞƐƐĞƌĂŶŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͘
>ĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ďĂƐĂŵĞŶƚ ĚĞƉĞŶĚƌă ĚĞů ƚŝƉƵƐ Ě͛ĂƌŵĂƌŝ Ă ƐƵƉŽƌƚĂƌ͘  ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ ĞƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞƐƋƵĞŵĞƐĚĞůƐďĂƐĂŵĞŶƚƐ͘


Figura 4: Esquema basament armari Tipus 2


ŵĠƐƐ͛ŚĂƵƌăĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĞůƐĂƌŵĂƌŝƐŶĞĐĞƐƐŝƚĞŶƵŶƉĞƌŝĐſĂůĂǀŽƌĂƉĞƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂĚĞ
ĐĂďůĞƐ͘
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7.2.10

Instal·lació pericons, marcs i tapes

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞƐ;ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͿ͗ϴϬϬŵŵǆϳϬϬŵŵǆϵϬϬŵŵ;ůůĂƌŐ͕ĂŵƉůĞ͕ƉƌŽĨƵŶĚͿ͘

7.2.10.1.1

Concepte

ĂƉĂĐŝƚĂƚĨŝŶƐĂϲĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞϭϮϱŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘

ůƉĞƌŝĐſĞƐĞůƉŽƵſŚĂďŝƚĂĐůĞƋƵĞƐĞƌǀĞŝǆĐŽŵĂĐĐĠƐŝƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĂĚĞƐĂ
ĂůůŽƚũĂƌĞůƐĐĂďůĞƐĚĞůĂǆĂƌǆĂ͕ŝĐŽŵĂƐƵƉŽƌƚĂůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞƐƚĞƐĂ͕ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚĚĞ͞ĐŽƋƵĞƐ͟ĚĞ
ĐĂďůĞ͕ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐŝĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůĂǆĂƌǆĂ͘


7.2.10.1.2

Tipus

^ĞƌǀĞŝǆĞŶĐŽŵĂƐƵƉŽƌƚĂů͛ĞƐƚĞƐĂŝĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶǀŝƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſ͘
ƐƉŽĚĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞŶǀŽƌĞƌĂ͕ĐĂůĕĂĚĂŽƚĞƌƌĞƐ͘
dĂƉĂĚĞĨŽƐĂƚŝƉƵƐͲϰϬϬ͘


/y͘ WĞƌŝĐſ͞ůĂƐƐĞ͟


ůƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƉĞƌŝĐŽŶƐ ƋƵĞ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſ ĚĞůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ůĂ ǆĂƌǆĂŝ ĞůƐ
ƐĞƵƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐĞŶĞůƉƵŶƚĚĞŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ƐĞƌăƐĞŐŽŶƐĞůƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐ͗
o
o
o
o
o
o

EŽŵďƌĞĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐƋƵĞĂĐĐĞĚĞŝǆĞŶĂůƉĞƌŝĐſ͘
ŝƐƚăŶĐŝĂĚ͛ĞƐƚĞƐĂĚĞůƐĐĂďůĞƐ͘
'ŝƌƐŝĐĂŶǀŝƐĚ͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĚĞůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͘
ůůŽƚũĂŵĞŶƚƐƵĨŝĐŝĞŶƚƉĞƌĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƚŝƉƵƐĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐŝƚĞƌŵŝŶĂůƐĚĞůƐĐĂďůĞƐ͘
WŽƐƐŝďůĞĞŶƚƌĂĚĂĂĂƌŵĂƌŝƐͬůŽĐĂůƐ͘
ĐĐĠƐĂǌŽŶĞƐĚ͛ĞĚŝĨŝĐŝƐŽƐŝŵŝůĂƌƐ͘

Žŵ Ă ŶŽƌŵĂ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſ ĚĞů ƉĂƌăŵĞƚƌĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂƚƐ͕ ĞƐ ƉĂƌůĂƌă ĚĞ ƚƌĞƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ ƉĞƌŝĐſ
ĞƐƚăŶĚĂƌĚ͕ƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƌĞŵƚŝƉƵƐ͞ůĂƐƐĞ͕͟͞ůĂƐƐĞ͟ŝ͞ůĂƐƐĞ͗͟



ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞƐ;ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͿ͗ϭϮϬϬŵŵǆϳϬϬŵŵǆϵϬϬŵŵ;ůůĂƌŐ͕ĂŵƉůĞ͕ƉƌŽĨƵŶĚͿ͘
dĞŶĞŶŝŐƵĂůŵĞŶƚƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĨŝŶƐĂϲĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞϭϮϱŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘
hƚŝůŝƚǌĂĐŝſ ĐŽŵ Ă ƉĞƌŝĐſ Ě͛ĂĐĐĠƐ ĞŶ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂͬƐŽƌƚŝĚĂ ĚĞ ůŽĐĂůƐ ŝ ĂƌŵĂƌŝƐ͕ ŝ ŽŶ ƐŝŐƵŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ů͛ĂůůŽƚũĂŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐ͘
ƐƉŽĚĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞŶǀŽƌĞƌĂ͕ĐĂůĕĂĚĂŽƚĞƌƌĞƐ͘
dĂƉĂĚĞĨŽƐĂƚŝƉƵƐͲϰϬϬ


s//͘ WĞƌŝĐſ͞ůĂƐƐĞ͟


7.2.10.1.3

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞƐ;ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͿ͗ϰϬϬŵŵǆϰϬϬŵŵǆϱϰϬŵŵ;ůůĂƌŐ͕ĂŵƉůĞ͕ƉƌŽĨƵŶĚͿ͘

ŽŵĂŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕Ɛ͛ƵďŝĐĂƌăƵŶƉĞƌŝĐſ͗

ĂƉĂĐŝƚĂƚĨŝŶƐĂϮĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞϭϮϱŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞƉĞƌĐĂƌĂ͘

o

^ĞƌǀĞŝǆĞŶĐŽŵĂƐƵƉŽƌƚĂů͛ĞƐƚĞƐĂŝĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚŽĐĂŶǀŝƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſ͘EŽŵĠƐƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶĞŶĐĂƐ
ĚĞƋƵĞŶŽƐŝŐƵŝƉŽƐƐŝďůĞůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚ͛ƵŶƉĞƌŝĐſƚŝƉƵƐŝƐŽƚĂů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚŽůĂ͘K͘

o
o

ƐƉŽĚĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂƌĞŶǀŽƌĞƌĂŽƚĞƌƌĞƐ͘

o

dĂƉĂĚĞĨŽƐĂƐĞŐŽŶƐĂƉĂƌƚĂƚϭ͘ϭ͘ϮϲĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͘


o

ŽŵĂŵăǆŝŵ͕ĐĂĚĂϭϬϬŵĞƚƌĞƐĞŶǌŽŶĂƵƌďĂŶĂ͘WĞůĐĂƐĚ͛ĞƐƚĞƐĞƐďůŽǁŝŶŐͬĨůŽĂƚŝŶŐ͕ĐĂĚĂ
ϭϱϬϬŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞŐŽŶƐ͘K͘
ŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂŶǀŝĚĞĚŝƌĞĐĐŝſĞŶůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞŵĠƐĚĞϰϱǑ͘
ŶĞůƐĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚƐĚĞĐĂƌƌĞƌƐ͘^ŝŶŽƐƵƉŽƐĞŶƵŶĂďŝĨƵƌĐĂĐŝſĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ƐĞƌăƉƌŽƵ
ĂŵďƵŶƉĞƌŝĐſĂƵŶĐŽƐƚĂƚĚĞů͛ĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚ͘
^ŝĞƐĚŽŶĂƵŶĂďŝĨƵƌĐĂĐŝſĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſĂƵŶĚĞůƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞů͛ĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚ͕Ɛ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌă
ƵŶƉĞƌŝĐſĞŶĞůĐŽƐƚĂƚŽŶĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆůĂďŝĨƵƌĐĂĐŝſ͘
^ŝĞǆŝƐƚĞŝǆďŝĨƵƌĐĂĐŝſĞŶĞůĚŽƐĐŽƐƚĂƚƐĚĞůĞŶĐƌĞƵĂŵĞŶƚ͕Ɛ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌăƵŶƉĞƌŝĐſĂĐĂĚĂƐĐƵŶ͘





ŶƉƵŶƚƐŽŶĞƐƚŝŶŐƵŝƉƌĞǀŝƐƚĂůĂĨƵƚƵƌĂǆĂƌǆĂĚ͛ĂĐĐĠƐ͘

Ŷ ƚŽƚ ĐĂƐ͕ ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞ ƉĞƌŝĐŽŶƐ ǀŝŶĚƌă ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƉĞƌ Ă ĐĂĚĂ ĐĂƐ ƉĞů ƉƌŽũĞĐƚĞ ĚĞ ĚŝƐƐĞŶǇ

s///͘ WĞƌŝĐſ͞ůĂƐƐĞ͟
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ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚ͕ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ƉŽĚĞŶ ĐĂŶǀŝĂƌ͕ ƋƵĂŶ ĞůƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƋƵĞ ĂƚŽƌŐƵĞŶ ůĂ
ůůŝĐğŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶĂůƚƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ͘
ŶƚŽƚĐĂƐ͕ůĂƵďŝĐĂĐŝſĚĞĐĂĚĂƚŝƉƵƐĚĞƉĞƌŝĐſƐĞƌăĚĞĨŝŶŝĚĂĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘
ůƐŵĂƌĐƐƐĞƌĂŶĚĞĨŽƐĂĚƷĐƚŝů͕Ăŵďů͛ĂŶĂŐƌĂŵĂdd/ŝŶƐĐƌŝƚĂůĂƚĂƉĂŝĂŵďƚĂŶĐĂŵĞŶƚĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚ
ƉƌŽƉŝ͕ ĐŽŵƉůŝŶƚ ĞůƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚƐ ĚĞ ůĂ EŽƌŵĂ ƵƌŽƉĞĂ EͲϭϮϰ ŝ ůĂ EŽƌŵĂ ƐƉĂŶǇŽůĂ hEͲϰϭͲϯϬϬͲϴϳ
;ϰϬϬŬEĞŶƚŽƚƐĞůƐĐĂƐŽƐͿ͘

WĞƌĞůĐĂƐĚĞƉĞƌŝĐŽŶƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͕͟ĞƐĐŽŶƐƚƌƵŝƌĂŶƐŽďƌĞƵŶĂďĂƐĞŐƌĂŶƵůĂƌĚĞĐĂƌăĐƚĞƌĚƌĞŶĂŶƚ͕Ăŵď
ĨŽƌŵŝŐſ,ͲϭϱϬ͕ƉƌĞǀŝĞŶĐŽĨƌĂƚŵĞƚăůͼůŝĐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƉĞƌĂĚĞŝǆĂƌĞůĨŽƌŵŝŐſĂŵďĂĐĂďĂƚ͞ǀŝƐƚ͟ĂůĂ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ă ůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨůƵŝƌĂŶ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ƋƵĞ ĞƐ ŵĂŶƚŝŶĚƌĂŶ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ĞŶƌĂƐĂƚƐ Ăŵď ůĞƐ ĐĂƌĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ ĚĞůƐ ŵƵƌƐ͕ Ăŝǆş ĐŽŵůĂ ďĂŶĚĂ ĚĞ ƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ ƋƵĞ
ƋƵĞĚĂƌă ĨŝǆĂĚĂ ĂůĂ ƉĂƌƚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞůƐ ŵƵƌƐ ƉĞƌ Ăů ƐĞƵ ĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂƚ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƋƵĞ ĨŽƌĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘
ŝƐƉŽƐĂƌĂŶĚ͛ĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐƉĞƌƐƵƉŽƌƚĂƌĞůƐĐĂďůĞƐŝĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐ͘


7.2.10.1.4


ĞƐƉƌĠƐĚĞůŵƵŶƚĂƚŐĞ͕ĞůƉĞƌŝĐſƋƵĞĚĂƌă͗
o
o


hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂƚ͕ Ɛ͛ŽŵƉůŝƌĂŶ ŝ ĐŽŵƉĂĐƚĂƌĂŶ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĂ EŽƌŵĂ hE ϭϯϯϭϬϬͲϭ͕ ůĞƐ ĐĂǀŝƚĂƚƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐĞŶƚƌĞĞůƉĞƌŝĐſŝůĞƐƉĂƌĞƚƐĚĞů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͘
dĂŵďĠ͕ƉĞůƐĐĂƐŽƐĞŶĞůƐƋƵĞĞůƉĞƌŝĐſƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚŶŽƉŽƚƐĞƌŝŶƐƚĂůͼůĂƚ͕ƐĞŐƵŝŶƚůĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůĂ
͘K͕͘ĞƐƉŽĚĞŶĞůĂďŽƌĂƌƉĞƌŝĐŽŶƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͟;Ě͛ŽďƌĂͿŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞŶĐŽĨƌĂƚƐŵĞƚăůͼůŝĐƐĚĞƐŵƵŶƚĂďůĞƐŝ
ĨŽƌŵŝŐſĞŶŵĂƐƐĂ,ͲϭϱϬ͘

Maquinària

y͘ ĐƚŝǀŝƚĂƚƐĐŽŵƵŶƐĂƉĞƌŝĐŽŶƐĚ͛ŽďƌĂŝƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ


>Ă ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂ ĐŽŵƵŶĂŵĞŶƚ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞ
ƉĞƌŝĐŽŶƐ͕ ĠƐ ů͛ŚĂďŝƚƵĂů ƉĞƌ Ă ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ƚƌĞďĂůůƐ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞĐƚŽƌ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ ĚĞ ů͛ŽďƌĂ ƉƷďůŝĐĂ
;ŐƌƵƉƐĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝſ͕ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĞƐ͕ĚƷŵƉĞƌƐ͕ĞƚĐ͘͘Ϳ͕ŝŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂƌƉƌĞǀŝƐƚ͘


o

7.2.10.1.5 Condicions
execució

o

de

subministrament,

emmagatzematge

o
o

i

dŽƚƐĞůŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞǀŝƐĂƌͲƐĞĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂƌĞĐĞƉĐŝſ͘ƐƉƌŽƚĞŐŝƌĂŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŵĞŶƚĞŶ
ůĂĐăƌƌĞŐĂ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝĚĞƐĐăƌƌĞŐĂƉĞƌĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐŝŐƵŝŶĚĂŶǇĂƚƐ͘

o

ůƐƉĞƌŝĐŽŶƐĞƐƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂŶƐŽďƌĞƉĂůĞƚ͘ůƉƌŽĐĠƐĚĞĐŽůͼůŽĐĂĐŝſŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſŶŽŚĂĚĞƉƌŽĚƵŝƌ
ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐŶŝŚĂĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞǆŝŐŝĚĞƐƉĞůŵĂƚĞƌŝĂů͘

o

ƐůŽĐĂůŝƚǌĂƌĂŶ ĞůƐƐĞƌǀĞŝƐ ĂĨĞĐƚĂƚƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ Ğů ƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ ĚĞů͛ŽďƌĂ͕ ƋƵĞ ƉŽƚŝŶĐůŽƵƌĞ ĐĂůĂ ƉĞƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƉƌĞĐŝƐĞƐ͘
^͛ĞĨĞĐƚƵĂƌă ƵŶĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſ Ăŵď ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŵşŶŝŵĞƐ ƉĞƌ Ă ƉŽĚĞƌ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚ ůĂ
ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͘ hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĨĞƚ Ăŝǆž͕ Ɛ͛ĂŶŝǀĞůůĂƌă Ğů ĨŽŶƐ Ăŵď ƵŶĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ƐŽƌƌĂ ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ
ĐŽŵƉĂĐƚĂĚĂŝĂŶŝǀĞůůĂĚĂ͕ƐĞƌǀŝƌăĚĞďĂƐĞĚĞůƉĞƌŝĐſ͘ŶƚĞƌƌĞŶǇƐƚŽƵƐ͕ƉŽƚƐĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂďŽĐĂƌƵŶĂ
ĐĂƉĂĚĞĨŽƌŵŝŐſƉŽďƌĞĚĞϭϬĐŵĞŶůůŽĐĚĞƐŽƌƌĂ͘
WĞƌ Ă ůĂ ŵĂŶŝŽďƌĂ Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĠƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ƵŶĂ ŐƌƵĂ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ ƐŽďƌĞ ĐĂŵŝſ͕ ƋƵĞ
ƚŝŶŐƵŝ ů͛ĂůĕĂĚĂ͕ ĨŽƌĕĂ Ě͛ĞůĞǀĂĐŝſ ŵşŶŝŵĂ ŝ ďƌĂĕ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚƐ ƉĞƌ Ă ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƉĞƐ ŝ ĚŝƐƚăŶĐŝĞƐ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĞƐ͘ŶůĞƐŵĂŶŝŽďƌĞƐĚ͛ĞůĞǀĂĐŝſŝĚĞƐĐĞŶƐŶŽĞƐƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌăů͛ĂĐĐĞůĞƌĂĐŝſĚ͛ϭŵͬƐĞŐϮ͘
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ŶŝǀĞůůĂƚŝĞŶƌĂƐĂƚ͘
ůƐ ďƵŝƚƐ ĚĞ ŵƵŶƚĂƚŐĞ ĚĞůƐ ƉĂƌĂŵĞŶƚƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ ŝ ĞůƐ ĞƐƉĂŝƐ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ŝ ĨŝŶĞƐƚƌĞƐ
Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͕ Ɛ͛ŽŵƉůŝƌĂŶ Ăŵď ŵŽƌƚĞƌ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚŝŶ
ƉůĂŶƐĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͘

ďĂŶƐ Ě͚ŝŶŝĐŝĂƌ ů͛ŽďƌĂ͕ ƌĞƉůĂŶƚĞŝŐ ĚĞ ůĞƐ ĂůŝŶĞĂĐŝŽŶƐ ŝ ƌĂƐĂŶƚƐ ĚĞ ůĞƐ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĨůƵĞŝǆĞŶĂůƐƉĞƌŝĐŽŶƐƉĞƌĞǀŝƚĂƌĐƵƌǀĂƚƵƌĞƐŶŽĚĞƐŝƚũĂĚĞƐ͘
ŽŵƉƌŽǀĂƌƋƵĞĞůĨŽŶƐĚĞů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĠƐĨĞƌŵĂŝĂŶŝǀĞůůĂĚĂ͘
ŽůͼůŽĐĂĐŝſ ĚĞ ƐŽůĞƌĂ ŐƌĂŶƵůĂƌ ĚƌĞŶĂŶƚ͕ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ ĞŶƌĂƐĂĚĂ͕ Ăŵď ŐƌĂǀĂ ŶĞƚĂ
Ě͛ŝŵƉƵƌĞƐĞƐĚĞŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂϯϬͬϰϬŵŵ͘
ůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ϭϮϱŵŵŚĂŶ ĚĞ ƐŽďƌĞƐŽƌƚŝƌ͕ŵşŶŝŵ͕ ϱ Đŵ͘ ĚĞůĂ ƌĂƐĂŶƚ ĚĞ ůĞƐƉĂƌĞƚ ĚĞů
ƉĞƌŝĐſ͘WĞůĐĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞϰϬŵŵ͕ĂƋƵĞƐƚŵşŶŝŵĠƐĚĞϭϱĐŵ͘>͛ĞŶƚƌĂĚĂĚĞƚŽƚƐĞůůƐĂů
ƉĞƌŝĐſŚĂĚĞƐĞƌƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůĂƉĂƌĞƚĚĞůƉĞƌŝĐſ͕ƐĞŐŽŶƐ͘K͘
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞů ŵĂƌĐ ŝ ƚĂƉĂ ĚĞ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ Ă ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſ ŝ ĚŝƐƐĞŶǇ͕
ĨŝǆĂŶƚͲůĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŵĞŶƚ Ă ů͛ŽďƌĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ ŵŽǀŝŵĞŶƚƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ͕ƐĞŶƚĞůƐĞƵĞŶƌĂƐĂƚƉĞƌĨĞĐƚĞĂŵďĞůƉĂǀŝŵĞŶƚĚĞůǀŽůƚĂŶƚ͘
ZĞŵĂƚƐŝŶĞƚĞũĂŝŶƚĞƌŝŽƌƐƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶďŽŶĂĐĂďĂƚ


y/͘ ĐƚŝǀŝƚĂƚƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ


y//͘

WĞƌŝĐŽŶƐ͞/ŶͲ^ŝƚƵ͟

o

WƌŽǀŝƐŝſŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐſ,ͲϭϱϬƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞƐŽůĞƌĂĚĞϭϱĐŵĚĞŐƌŽƐƐŽƌĂŵď
ƉĞŶĚĞŶƚƐĐĂƉĂůĐĞŶƚƌĞ͕ŽŶƐ͛ŚĂƵƌăŝŶƐƚĂůͼůĂƚƵŶĞŶĐŽĨƌĂƚƚƵďƵůĂƌǀĞƌƚŝĐĂůĚĞϭϬĐŵ͕ĚĞŝǆĂŶƚ
ůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƋƵĞƐĞƌăǀŝƐŝďůĞĂŵďƵŶĂĐĂďĂƚƉĞƌĨĞĐƚĞ͘
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o

o

o

y///͘


WƌŽǀŝƐŝſŝŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞŵžĚƵůƐƉĞƌĞŶĐŽĨƌĂƚŵĞƚăůͼůŝĐŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĞƌĚĞŝǆĂƌĞůĨŽƌŵŝŐſĂŵď
ĂĐĂďĂƚ ͞ǀŝƐƚ͘͟ >͛ĞŶĐŽĨƌĂƚ ŚĂƵƌă Ě͛ĞƋƵŝƉĂƌͲƐĞ Ăŵď ĞůƐ ƐƵƉůĞŵĞŶƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ Ă ůĞƐ
ĨŝŶĞƐƚƌĞƐƉĞƌůĞƐƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƐ͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĂŶĞůƐƚƵďƐ͘
WƌŽǀŝƐŝſŝĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞĨŽƌŵŝŐſ,ͲϭϱϬƉĞƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůƐŵƵƌƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͕ƋƵĞĞŶ
ĐĂƉĐĂƐƐĞƌĂŶŝŶĨĞƌŝŽƌƐĂϭϬĐŵĚ͛ĞƐƉĞƐƐŽƌĞŶǀŽƌĞƌĂͬũĂƌĚşŝĂϮϬĐŵĞŶĐĂůĕĂĚĂ͕ĐŽŵƉĂĐƚĂƚ
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ǀŝďƌĂĚŽƌƐ ĞůğĐƚƌŝĐƐ Ž ƉŶĞƵŵăƚŝĐƐ ĨŝŶƐ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶĂŵĂƐƐĂ ŚŽŵŽŐğŶŝĂ ƐĞŶƐĞ
ŽĐůƵƐŝŽŶƐĚ͛ĂŝƌĞ͘
YƵĂŶů͛ĞŶĚƵƌŝŵĞŶƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſƐŝŐƵŝƉƌŽƵ;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚϰϴŚŽƌĞƐĞŶƚĞŵƉƐĐăůŝĚŝϳϮ
ŚŽƌĞƐĂŵďĨƌĞĚͿ͕ĞƐĨĂƌăĞůĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂƚĚĞůĐŽŶũƵŶƚ͕ĞǀŝƚĂŶƚƉƌŽĚƵŝƌĨĞƌŝĚĞƐĞŶůĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ĚĞůĨŽƌŵŝŐſ͘

WĞƌŝĐŽŶƐWƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ

o

o

WƌŽǀŝƐŝſ ŝ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ Ě͛ĞůĞŵĞŶƚ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚ ĂƌŵĂƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉĞĕĂ͕ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞŝǆĞƐŽŵŝůůŽƌƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŐĞŽŵğƚƌŝƋƵĞƐŝ ĚĞƌĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĚĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ͞ŝŶͲƐŝƚƵ͕͟
ƌĂƐĞũĂĚĂŝĂŶŝǀĞůůĂĚĂ͘
KŵƉůŝƌ ů͛ĞƐƉĂŝ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ƚĂůůƐ Ě͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ŝ ĞůƐ ŵƵƌƐ ĚĞů ƉĞƌŝĐſ͕ Ăŵď ƚĞƌƌĞƐ Ě͛ĂƉŽƌƚĂĐŝſ͘
EŽŵĠƐĞƐĨĂƌĂŶĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂĞǆĐĂǀĂĐŝſƉƌğǀŝĂĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂ͘K͘

7.2.10.1.6

•

7.2.11

Instal·lació canal formigó

dŽƚƐĞůŵĂƚĞƌŝĂůƐŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞǀŝƐĂƌͲƐĞĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂƌĞĐĞƉĐŝſ͘ƐƉƌŽƚĞŐŝƌĂŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚŵĞŶƚĞŶ
ůĂĐăƌƌĞŐĂ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝĚĞƐĐăƌƌĞŐĂƉĞƌĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐŝŐƵŝŶĚĂŶǇĂƚƐ͘
ůƐ ĐĂŶĂůƐ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐž͕ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĠƐ ĚĞ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ ŝ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ ŶŽ ŚĂŶ ĚĞ ƉĂƚŝƌ ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐ Ŷŝ
Ɛ͛ŚĂŶĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞǆŝŐŝĚĞƐĂůŵĂƚĞƌŝĂů͘
^͛ĂŶŝǀĞůůĂƌăĞůƚĞƌƌĞŶǇƐŽďƌĞĞůƋƵĞƐ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂƌăůĂĐĂŶĂůŝ͕ƐŝůĂ͘K͘ŚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕Ɛ͛ĂĨĞŐŝƌă
ƵŶĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ƐŽƌƌĂ Ž Ě͛ĂůƚƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂĚŝĞŶƚ ;ĂƉƌŽǀĂƚ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ ͘K͘Ϳ͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƚĞƌƌĞŶǇ
Ɛ͛ĞǆĞĐƵƚĂƵŶƌĂƐĂĚ͛ĂŵƉůĂĚĂŝŐƵĂůĂůĂĚĞůĂĐĂŶĂůĂŝŶƐƚĂůͼůĂƌŝĨŽŶĚăƌŝĂĞŶƚƌĞϱŝϭϬĐŵ;ƐĞŐŽŶƐ͘KͿ
ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĐŽŵƉĂĐƚĂĚĂ ŝ ĂŶŝǀĞůůĂĚĂ͕ ƐĞƌǀŝƌă ƉĞƌ ĞŶĐĂďŝƌ ůĂ ĐĂŶĂů͘ Ŷ ƚĞƌƌĞŶǇƐ ƚŽƵƐ͕ ƉŽƚ ƐĞƌ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂďŽĐĂƌƵŶĂĐĂƉĂĚĞĨŽƌŵŝŐſƉŽďƌĞĚĞϭϬĐŵĞŶůůŽĐĚĞƐŽƌƌĂ͘
WĞƌ Ă ůĂ ŵĂŶŝŽďƌĂ Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĠƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ƵŶĂ ŐƌƵĂ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ ƐŽďƌĞ ĐĂŵŝſ͕ ƋƵĞ
ƚŝŶŐƵŝ ů͛ĂůĕĂĚĂ͕ ĨŽƌĕĂ Ě͛ĞůĞǀĂĐŝſ ŵşŶŝŵĂ ŝ ďƌĂĕ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚƐ ƉĞƌ Ă ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƉĞƐ ŝ ĚŝƐƚăŶĐŝĞƐ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĞƐ͘ŶůĞƐŵĂŶŝŽďƌĞƐĚ͛ĞůĞǀĂĐŝſŝĚĞƐĐĞŶƐŶŽĞƐƐŽďƌĞƉĂƐƐĂƌăů͛ĂĐĐĞůĞƌĂĐŝſĚ͛ϭŵͬƐĞŐϮ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞƐĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶůĞƐƚĂƉĞƐƐŽďƌĞĞůĐĂŶĂůŝĞƐŶĞƚĞũĂƌĂŶůĞƐƉĂƌĞŶƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐŝĞǆƚĞƌŝŽƌƐƉĞƌ
ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶďŽŶĂĐĂďĂƚ͘

Comprovacions

hŶĂǀĞŐĂĚĂĐŽŶƐƚƌƵŢƚƐ͕Ɛ͛ŚĂƵƌĂŶĚĞĨĞƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐ͗

•
•
•
•

EŽƌŵĂhEϭϯϯϭϬϬͲϭͬϮ

'ƌăĨŝĐĂŵĞŶƚ͕ůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůĂĐĂŶĂůƋƵĞĚĂ͗

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐƌĞƋƵĞƌŝĚĞƐ
WŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞƚƌĞƵƌĞů͛ĂŝŐƵĂ͘
WŽƐŝĐŝſĚĞůĞƐĞŶƚƌĂĚĞƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐŐĞŽŵğƚƌŝĐĂŵĞŶƚĐŽƌƌĞĐƚĂ͕ƐĞŐŽŶƐĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ͘
YƵĂŶƚŝƚĂƚ ŝ ƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ŝ ƐŽďƌĞƐŽƌƚŝŶƚ ůĂ ŵŝĚĂ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ƐĞŐŽŶƐ ƚŝƉƵƐ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞ͘
DĂƌĐƐŝƚĂƉĞƐĨŝǆĂƚƐŝĞŶƌĂƐĂĚĞƐ͘


7.2.10.1.7

Neteja i retirada de materials.

hŶĂǀĞŐĂĚĂĂĐĂďĂƚƐĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůƐƉĞƌŝĐŽŶƐ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƌĞƚŝƌĂƌͲƐĞ
ƚŽƚƐĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŵĂƋƵŝŶăƌŝĂĂůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĞďĂůů͕ĚĞŝǆĂŶƚͲůĂŶĞƚĂ͘


7.2.10.1.8

Normativa de Compliment Obligatori

Figura 5: Croquis canal instal·lada



7.2.12

,͞/ŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞ&ŽƌŵŝŐſƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͟

Taladres i perforacions

>ĂƉĞƌĨŽƌĂĐŝſƉŽƚƐĞƌŵĂŶƵĂůŽŵĞĐăŶŝĐĂĞŶĞŶǀă͕ŵƵƌƐĚĞƚŽƚƚŝƉƵƐ͕ĞůĞŵĞŶƚƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂƚƐ͕ĞƚĐ͕͘
ƉĞƌ Ă ƉĂƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ ĚĞ ƚƵďƐ ĚĞ ϭϮϱŵŵ Ž ϰϬŵŵ͘ WĞƌ ĂůƚƌĞ ďĂŶĚĂ͕ Ğů ƚĂůĂĚƌĞ ĞƐ ĨĂƌă
ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ďƌŽƋƵĞƐ ĚĞ ĚŝĂŵĂŶƚ ĐŝƌĐƵůĂƌƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐ ƉƵŐƵŝ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ Ăŵď ůĂ ŵşŶŝŵĂ

EŽƌŵĂhEEͲϭϮϰ
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ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝſĚĞǀŝďƌĂĐŝŽŶƐƉĞƌĨŽƌũĂƚƐĚĞƚŽƚƚŝƉƵƐ͕ĚĞϯϬĐŵĂϭϬϬĐŵĚĞŐƌƵŝǆŝŶĐůŽĞŶƚŝŶĐůŝŶĂĐŝŽŶƐ
ĚĞĨŝŶƐĂϰϱǑƉĞƌĂƉĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ĚĞƚƵďƐĚĞϭϮϱŵŵŽϰϬŵŵ͘
YƵĂŶƐ͛ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵŝĂůƉƌŽũĞĐƚĞƚğĐŶŝĐŽŚŽŝŶĚŝƋƵŝůĂ͘K͕͘ĞƐĨŝĐĂƌĂŶƉĂƐƐĂƚƵďƐĚ͛ĂĐĞƌĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůƉĂƐƐĂŵƵƌƐ͘
YƵĂŶ Ɛ͛ŚĂŐŝ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ƵŶ ƚĂůĂĚƌĞ Ă ƵŶ ŵƵƌ ĚĞ ĨŽƌŵŝŐſ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ ŝŶƚĞŶƚĂƌ ŶŽ ĂĨĞĐƚĂƌ ů͛ĂƌŵĂĚƵƌĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘
hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ƚĞƌŵŝŶĂƚƐ ĞůƐ ƚĂůĂĚƌĞƐ͕ ƵďŝĐĂƚƐ ŝ ŝŶƚƌŽĚƵŢƚƐ ĞůƐ ƚƵďƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕
Ɛ͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂƌăůĂǌŽŶĂĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſĂŵďƵŶŵşŶŝŵĚĞĐĂƉĞƐŝŐƵĂůƐĂůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐŝĞƐƐĞŐĞůůĂƌĂŶ
ĞůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵŢƚƐ Ă ů͛ĞĚŝĨŝĐŝ͕ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ŽďƚƵƌĂĚŽƌƐ ĚĞů ƚŝƉƵƐ ŵĞĐăŶŝĐͬŝŶĨůĂďůĞ͘ ůƐ ƚƵďƐ ĂůƐ
ƉĞƌŝĐŽŶƐƌŽŵĂŶĚƌĂŶŽďƚƵƌĂƚƐ͘
WĞƌ Ʒůƚŝŵ͕ ůĞƐ  ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ Ăů ǀŽůƚĂŶƚ ĚĞů ƚĂůĂĚƌĞ Ž ƉĞƌĨŽƌĂĐŝſ Ɛ͛ŚĂŶ ĚĞ ĚĞŝǆĂƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚ
ĂĐĂďĂĚĞƐ͕ƐĞŐĞůůĂĚĞƐŝƉŝŶƚĂĚĞƐ͕ƐĞŐŽŶƐ͘K͘

7.2.13
Subconductat de canalitzacions
sanejament, mandrilat i instal·lació fil guia

7.2.13.1.1

existents,

incloent

Concepte

ů ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĂƚ ĠƐ ůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ ŵĞŶŽƌ ;ĐŽŵ Ă ŶŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů
ŵŽŶŽƚƵď ĚĞ W ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞƐϰϬŵŵͬϯϱ͕ϮŵŵͿ ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂũŽƌƐĞĐĐŝſ
Ăŵďů͛ŽďũĞĐƚŝƵĚĞƐĞĐƚŽƌŝƚǌĂƌů͛ĞƐƉĂŝŝĂĐŽƚĂŶƚĂŝǆşůĂƐĞǀĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘dĂŵďĠĞƐƉŽƚĨĞƌƐĞƌǀŝƌŵĂůůĂ
ŐĞŽƚğǆƚŝůƉĞƌĂƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĂƌĂŵďĞůŵĂƚĞŝǆŽďũĞĐƚŝƵ͘

7.2.13.1.2

Materials

ǆĞŵƉůĞƐĚĞƚĂƉƐŽďƚƵƌĂĚŽƌƐĂŵďĂŶĞůůĂĚ͛ĂŵĂƌƌĂƚŐĞ

7.2.13.1.3

Maquinaria

>ĞƐŵĠƐŚĂďŝƚƵĂůƐƐſŶ͗

•
•
•
•
•

'ƌƵƉĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌĚĞϭϱϬϬů͘ĐŽŵĂŵşŶŝŵ͘
ĂďƌĞƐƚĂŶƚĂƵƚŽŵăƚŝĐĂŵďĐŽŶƚƌŽůĚĞƚĞŶƐŝſŝĂƚƵƌĂĚĂĂƵƚŽŵăƚŝĐĂ͘
ŝŶĂŵžŵĞƚƌĞ
ĂƌƌŽĚĞŵĂŶĚƌŝůĂƌĚĞůůĂƌŐăƌŝĂϯϬĐŵĂŵďǀĂƌĞƚĂĚĞŶǇůŽŶĚĞϭϬϬŵů͘
ƋƵŝƉĂƵǆŝůŝĂƌĚĞďŽďŝŶĂƚĚĞƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘


 ŵĠƐ ĚĞ ůĂ ůůŝƐƚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ ƚŝŶĚƌă ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƚŽƚĂ ůĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ĞŶ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚ͕ ƋƵĂůŝƚĂƚ ŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ ƉĞƌ Ă ƌĞƐŽůĚƌĞ ƋƵĂůƐĞǀŽů ƉƌŽďůĞŵĂ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝ ƐŽƌŐŝƌ͕ ƐŝŐƵŝ Ž ŶŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ͘

7.2.13.1.4

Execució
/͘ ZĞƉůĂŶƚĞŝŐŝĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐƉƌĞǀŝƐ


WĞƌĂůĞƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐƐŽƚĞƌƌĂĚĞƐŚĂďŝƚƵĂůƐ͕ĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƐĞƌĂŶ͗


•
•
•
•
•
•



dŽƚƐĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶŚĞƌĞŶƚƐĂůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƐŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂƚƐĂůŵŽŵĞŶƚ
ĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſĞŶŽďƌĂ͕ŝ͕ĞŶƋƵĂůƐĞǀŽůĐĂƐ͕ĂďĂŶƐĚĞůĂƐĞǀĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĂůĂŵĂƚĞŝǆĂ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶƚ
ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞŝǆĞŶ Ğů ƌĞƋƵŝƐŝƚƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƉĞƌ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ ƋƵĂůƐĞǀŽů
ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĂ͘K͘ĂďĂŶĚĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſ͘

^ƵďĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞWĚĞĚŝăŵĞƚƌĞϰϬŵŵŽƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƚğǆƚŝů͘
DĂŶĞŐƵĞƚĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƉĞƌĂĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞϰϬŵŵĚĞĚŝăŵĞƚƌĞ͘
KďƚƵƌĂĚŽƌĂŵďĂŶĞůůĂĚ͛ĂŵĂƌƌĂƚŐĞƉĞƌĂƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞϰϬͬϯϱ͕Ϯŵŵ͘
&ŝůŐƵŝĂĚĞĐŽƌĚĂĚĞƉůăƐƚŝĐĚĞƐŝƐĐĂƉƐ͘
WƌŽĚƵĐƚĞŶŽƌŵĂůŝƚǌĂƚƉĞƌĂƵŶŝƌĐŽŶĚƵĐƚĞƐůůŝƐŽƐŝŵĂŶĞŐƵĞƚƐĚ͛ĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚ͘
KďƚƵƌĂĚŽƌƐĚĞůƚŝƉƵƐŵĞĐăŶŝĐͬŝŶĨůĂďůĞ

ƐĨĂƌăƵŶƌĞƉůĂŶƚĞŝŐƉƌĞǀŝƉĞƌůĂůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞƐƉĂŝĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůƐƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͕ĂďĂŶƐĚĞůĂ
ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚĚĞůĞƐůůŝĐğŶĐŝĂƋƵĞƉŽŐƵĞƌĞŶƐĞƌŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͘
ŶĐĂƐĚĞůĞƐĐĂŵďƌĞƐ͕ĞƐĐŽŵƉƌŽǀĂƌăů͛ĂďƐğŶĐŝĂĚĞŐĂƐŽƐŶŽĐŝƵƐ͕ĞǆƉůŽƐŝƵƐŽƚžǆŝĐƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞ ůĂĐĂŵďƌĂ͘ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſ ĠƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉĞƌ Ă ƋƵĞ ĞůƐ ŽƉĞƌĂƌŝƐ ƉƵŐƵŝŶ ĂĐĐĞĚŝƌ Ă ůĞƐ
ĐĂŵďƌĞƐ͘
>ĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĞŶůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƐĞŶĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſũĂĞǆŝƐƚĞŶƚƐƐſŶ͗
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•
•

ƉŽƌƚĂĐŝſĚĞƚŽƚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂŝǆşĐŽŵůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ
ĚĞů͛ŽďƌĂ͘
ZĞǀŝƐŝſŝĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘


ŽŵƉƌŽǀĂƚ Ğů ƚƌĂŵ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ Ă ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĂƌ͕ Ɛ͛ŚĂƵƌă ĚĞ ŝŶƐƚĂůͼůĂƌ ƵŶĂ ŐƵŝĂ ƉĞƌ Ă ƚƌĞďĂůůĂƌ
ĚŝŶƐĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͘ƋƵĞƐƚĂŐƵŝĂ;ĨŝůŐƵŝĂĚĞŶǇůŽŶͿ͕ĞƐƉŽƚŝŶƚƌŽĚƵŝƌŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĂŝƌĞ
ĐŽŵƉƌŝŵŝƚ͕ǀĂƌĞƚĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĞŶǇůŽŶŽǀĂƌĞƚĞƐƐĞŐŵĞŶƚĂĚĞƐ͘
ƐĐŽŵƉƌŽǀĞŶĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐĞŶƚŽƚĂůĂůůĂƌŐăƌŝĂŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůŵĂŶĚƌŝůĂƚ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŝǆĞŶƉĂƐƐĂƌ
ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƌ ;ŵĂŶĚƌŝůͿ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐ ŐĂƌĂŶƚĞŝǆŝ ů͛ĂďƐğŶĐŝĂ Ě͛ŽďƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ Ž
ƋƵĂůƐĞǀŽůĚŝƐŵŝŶƵĐŝſĚĞůĂƐĞĐĐŝſĚĞůƚƵď͕ĚĞŝǆĂŶƚĞůĨŝůŐƵŝĂŝŶƐƚĂůͼůĂƚĞŶĐĂĚĂƚƵď͘
>Ă ƚŽůĞƌăŶĐŝĂ ĚĞů ŵĂŶĚƌŝů ƐĞƌă ĐŽŵ Ă ŵăǆŝŵ ĚĞů ϭϬй ĚĞů ĚŝăŵĞƚƌĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚĞ Ă
ŵĂŶĚƌŝůĂƌ͘
ŶĐĂƌĂƋƵĞĞƐƚƌĂĐƚĂƌăĚĞĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐĚĞŵĂũŽƌĚŝăŵĞƚƌĞ͕ĂƋƵĞƐƚƐĞƐŵĂŶĚƌŝůĂƌĂŶ
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŶƚŽƚĂůĂůůĂƌŐăƌŝĂĚĞůĂĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͘


//͘ /ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ


•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

///͘ ŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐ
ƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂůŵĂŶĚƌŝůĂƚĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞ͕ƚĂŶƚĚĞϭϮϱŵŵĐŽŵĚĞϰϬŵŵ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſ
ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ Ě͛ƵŶ ŵĂŶĚƌŝů͕ ĂƐƐĞŐƵƌĂŶƚ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŝǆĞŶ ŽďƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ ĚĞ ĐĂƉ ƚŝƉƵƐ Ž ĐĂŶǀŝƐ ĚĞ
ƐĞĐĐŝſĚĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘

ůƚĞƌŵŝŶĂƌůĞƐŽďƌĞƐĞƐƌĞƚŝƌĂƌăƚŽƚĂůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŝĞƐĚĞŝǆĂƌăůĂǌŽŶĂŶĞƚĂ͘


^ŝƚƵĂƌĞůĐĂďƌĞƐƚĂŶƚĞŶƉŽƐŝĐŝſĚĞƚŝƌ͘
&ŝǆĂƌ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ĚĞ ĐĂŶǀŝ ĚĞ ƐĞŶƚŝƚ ĚĞů ƚŝƌ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƉŽůŝƚŐĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ Ğů
ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚĚĞůĐĂďůĞĚĞƚŝƌ͘
^ƵďƐƚŝƚƵĐŝſĚĞůĂŐƵŝĂĚĞƉĂƐƉĞůĐĂďůĞĚĞƚŝƌĚ͛ĂĐĞƌĚĞůĐĂďƌĞƐƚĂŶƚ͘
&ŝǆĂƌůĂŵăŶŝŐĂĚĞƚŝƌĂƵƚŽĞƐƚƌĂŶŐƵůĂŶƚŽĞůĞŵĞŶƚƐŝŵŝůĂƌĚĞƉƌĞŶƐŽͲƚƌĂĐĐŝſĂůĞǆƚƌĞŵĚĞů
ĐĂďůĞŝŶƚĞƌĐĂůĂŶƚĞůŶƵĐŐŝƌĂƚŽƌŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘
^ŝƚƵĂƌ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſ Ě͛ĞƐƚĞƐĂ Ğů ƌŽƚůůŽ ĚĞ ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͕ ƋƵĞ ƉŽƚ ĞƐƚĂƌ ƐƵƐƉĠƐ Ž ĞŶ ƐƵƉŽƌƚ
ĞƐƚăƚŝĐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƉƵŐƵŝƐŽƌƚŝƌƉĞƌůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
&ŝǆĂƌůĂŵăŶŝŐĂĚĞƚŝƌŽĞůĞŵĞŶƚƐŝŵŝůĂƌĚĞƉƌĞŶƐŽͲƚƌĂĐĐŝſĂů͛ĞǆƚƌĞŵĚĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͘
hďŝĐĂƌƵŶŽƉĞƌĂƌŝĂĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵĚĞů͛ŽďƌĂĞƋƵŝƉĂƚƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞƐƉƵŐƵŝŶĐŽŵƵŶŝĐĂƌ
ĨăĐŝůŵĞŶƚƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌů͛ĞƐƚĞƐĂ͘
/ŶƚƌŽĚƵŝƌ Ğů ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ ĞŶ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŵĂŶƚĞŶŝŶƚ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĂůŝŶĞĂĐŝſ͕ ŝ
ŐĂƌĂŶƚŝŶƚƋƵĞƐŝŐƵŝĚŝƌĞĐƚĂ͕ĞǀŝƚĂŶƚƋƵĞĞƐƉƵŐƵŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͘
WƌŽĐĞĚŝƌ Ă ů͛ĞƐƚĞƐĂ ĚĞů ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ ƚƌĂĐĐŝſ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƉĞů ĐĂďƌĞƐƚĂŶƚ͘ DĂŝĞƐ
ƐŽƚŵĞƚƌăĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞĂƵŶĂƚĞŶƐŝſƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂƋƵĞƌĞĐŽŵĂŶŝĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚ͘
EŽĞƐĨĂƌĂŶĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐĂůƐƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͕ƐŝĨŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŚĂƵƌăĚĞƐĞƌĂƵƚŽƌŝƚǌĂƌƉĞƌ
ůĂ͘K͕͘ŝĞƐĨĂƌĂŶƚĂůůĂŶƚĚĞĨŽƌŵĂŶĞƚĂĞůƐĚŽƐĞǆƚƌĞŵƐĚĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞĞŶĞůŵĂƚĞŝǆƉůĂ
ĚĞƚĂůů͕ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚĞŶůĂƵŶŝſĚĞůƐĞǆƚƌĞŵƐŵĂŶĂŐƵĞƚƐĚĞWĞŶĐŽůĂƚƐ͘
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•

&ŝŶĂůŝƚǌĂĚĂ ů͛ĞƐƚĞƐĂ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ĚĞƐŝƚũĂƚƐ͕ ƚĂůůĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĂůƐ ĞǆƚƌĞŵƐ ĚĞů
ƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͕ ůůĞǀĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌƚƐ ĂĨĞĐƚĂĚĞƐ ƉĞƌ ů͛ŽƉĞƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĞƐƚĞƐĂ͘ ^͛ŚĂ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ğů
ĨĞƚĚĞůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſĞŶĞůĨƵƚƵƌƉĞƌůĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞƚŝŶĚƌăůůŽĐĂůĞƐŚŽƌĞƐ
ƐĞŐƺĞŶƚƐ Ă ů͛ĞƐƚĞƐĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƋƵĞĚŝ ĐƵƌƚ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĨŝŶĂůŝƚǌĂĚĂ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſ
ƚŽƚĂů͘
YƵĂŶƐ͛ŚĂŐŝĐŽŶƐƚĂƚĂƚůĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͕ĞƐƚĂůůĂƌĂŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚ
ĞůƐ ĞǆƚƌĞŵƐ ĚĞŝǆĂŶƚ ƵŶƐ ƐŽďƌĂŶƚƐ ƋƵĞ ƐŽďƌĞƐŽƌƚŝƌĂŶ ĚĞůƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞƐ ƵŶƐ ϭϬ Đŵ ĐŽŵ Ă
ŵşŶŝŵ͕ƉĞƌĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌƵŶĨƵƚƵƌĞŵƉŝƵůĂŵĞŶƚƐŝĨŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘
^ŝ ůĂ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ Ě͛ŽďƚƵƌĂĚŽƌƐ͕ ĞƐ ĨĂƌă Ăŝǆş͘ Ğ ŶŽ ƐĞƌ Ğů ĐĂƐ͕
Ɛ͛ŽďƚƵƌĂƌăĂŵďĞƐƉƵŵĂĚ͛ŽŵƉůŝŵĞŶƚƵŶŝǀĞƌƐĂůƋƵĞĨĂƌăĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵĚ͛ŽďƚƵƌĂĐŝſĞŶ ĞůƐ
ĚŽƐĞǆƚƌĞŵƐ͘
Ŷ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ ƉƌŽƉŝĞƚĂƚ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚŝŐƵĞƌĞŶ ŽďƚƵƌĂĚĞƐ͕ ĞƐ ĚĞŝǆĂƌĂŶ ŝŐƵĂůŵĞŶƚ
ƚĞƌŵŝŶĂĚĞƐĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞƋƵĞŶŽƐ͛ŽďƚƵƌĂƌĂŶ͘

ƐĚĞŝǆĂƌăƉĂƐƐĂƚĞůĨŝůŐƵŝĂĂƚŽƚƐĞůƐĐŽŶĚƵĐƚĞƐ͘ůŵĂŶĚƌŝůĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝſƚŝŶĚƌăƵŶĂƚŽůĞƌăŶĐŝĂ
ŵăǆŝŵĂĚĞůϭϬйĚĞůĚŝăŵĞƚƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƐƵďĐŽŶĚƵĐƚĞ͘

ƐƚĂďůĞƌƚĂůĂŐƵŝĂĚĞƉĂƐƉĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞƐƉƌŽĐĞĚĞŝǆ͗


•
•

•
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7.2.14

Cales

WĞƌ Ă ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ ŝ ƐŝƚƵĂĐŝſ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ƐĞƌǀĞŝƐ͕ ĞƐ ƉŽĚƌĂŶ ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ĞƋƵŝƉƐ ĚĞ
ĚĞƚĞĐĐŝſĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƐƐŽƚĞƌƌĂƚƐŝŵğƚŽĚĞƐŐĞŽƚğĐŶŝĐƐƉĞƌĐŽŶğŝǆĞƌůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘
Ğ ůĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ũĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ ĐŽŶĞŝǆ Ăŵď ƉƌĞĐŝƐŝſ
ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ Ž ƐĞƌǀĞŝƐ Ě͛ĂůƚƌĞƐ ĐŽŵƉĂŶǇŝĞƐ͕ ĞƐ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌĂŶ ĐĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽǀĂ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂŵĂŶƵĂů͘
>ĞƐ ĐĂůĞƐ ĞŶ ĞůƐ ƉƵŶƚƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƐ ĚĞů ƚƌĂĕĂƚ ĞƐ ĨĂƌĂŶ ĞŶ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſ ƋƵĞ ĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂ ƉĞƌ Ă ůĂ
ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ͘
>͛ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĞƐĐĂůĞƐĞƐĨĂƌăƐĞŵƉƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĂďĂŶƐĚĞůŝŶŝĐŝĚĞů͛ŽďƌĂ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞƋƵĞ
ƉĞƌĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŽƌĞůĂƚŝǀĞƐĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĨŽƌĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĂǀĂŶĕĂƌͲůĞƐ͘
WĞƌ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ĐĂůĞƐ͕ ů͛ŽďƚĞŶĐŝſ ĚĞ ůůŝĐğŶĐŝĞƐ͕ ŽďĞƌƚƵƌĂ ŝ ƚĂŶĐĂŵĞŶƚ ;ƌĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂƚ ŝŶĐůžƐ Ɛŝ ĨŽƌĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝͿ͕ ĞƐ ĨĂƌă Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď ů͛ŽƌĚĞŶĂŶĕĂ ĚĞ ĐĂůĞƐ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŝǆ Ž ůĞƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ ĚĞůƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞůƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚƐ͘
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7.2.15

ůƐƚƵďƐƐΖƵŶŝƌĂŶĞŶƚƌĞƐŝƉĞƌŵŝƚũăĚΖĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐĂĚŝĞŶƚƐĂůĂƐĞǀĂĐůĂƐƐĞŝŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌŝŶůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶĂůƐĐĂďůĞƐƋƵĞĚŝƐĐŽƌƌŝŶƉĞůƐĞƵŝŶƚĞƌŝŽƌ͘

Instal·lació tub metàl·lic

ƋƵĞƐƚƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚĞƐĐƌŝƵůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞ ƚƵďŵĞƚăůͼůŝĐĞŶƉĂƌĂŵĞŶƚƐǀĞƌƚŝĐĂůƐŽŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ͕
ĞŶĂƋƵĞůůƐĐĂƐŽƐƋƵĞƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĐŽďƌŝƌůĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂůĚΖƵŶďĂŝǆĂŶƚ Ž ŵƵŶƚĂŶƚƉĞƌ
ĨĂĕĂŶĂ͕ƵŶƉŽŶƚŽƵŶǀŝĂĚƵĐƚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚ͘ŝǆşŵĂƚĞŝǆ͕ŝŶĐůŽƵƚŽƚƐĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĂƵǆŝůŝĂƌƐŝĞůƐ
ŵŝƚũĂŶƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŵĞĐăŶŝĐƐŽŚƵŵĂŶƐƋƵĞĞƐƌĞƋƵĞƌĞŝǆĞŶƉĞƌĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘
ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƐſŶ͗

•
•
•
•

dŝƌĂĨŽŶƐ
ƌŝĚĞƐŽĂďƌĂĕĂĚŽƌĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĞƐĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌŽƐŝſ͘
dƵďĚΖĂĐĞƌŐĂůǀĂŶŝƚǌĂƚĞůĞĐƚƌŽůşƚŝĐĂŵĞŶƚŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐ
ĂƉƵƚǆſĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞĐĂďůĞ

^ŝ ĨŽƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ Ğů ƚƵď ĞƐ ƉŝŶƚĂƌă ĚĞ ĐŽůŽƌ ĂĚĞƋƵĂƚƉĞƌ ĂŵŝŶŝŵŝƚǌĂƌůĂŝŵƉĂĐƚĞ ǀŝƐƵĂů ƋƵĞ ƉƵŐƵŝ
ĐĂƵƐĂƌ͘ ů ƉŝŶƚĂƚ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚĞ ĚŽƐ ĐĂƉĞƐ ĚĞ ŝŵƉƌŝŵĂĐŝſ ŝ ĚŽƐ ĚΖĂĐĂďĂƚ
ĚΖĞƐŵĂůƚƐŝŶƚğƚŝĐ͘
>Ă ƐƵďũĞĐĐŝſ ĚĞů ƚƵď Ăů ƉĂƌĂŵĞŶƚ ǀĞƌƚŝĐĂůͬŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƌă ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ďƌŝĚĞƐ Ž
ĂďƌĂĕĂĚŽƌĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĞƐĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌŽƐŝſŝƐžůŝĚĂŵĞŶƚƵŶŝĚĞƐ͕ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚƉĞƌĂŝǆžůĞƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ
ĂĚĞƋƵĂĚĞƐ͘


>ΖĂŶƚĞƌŝŽƌůůŝƐƚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽĚĞƐĐĂƌƚĂƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞƋƵĞƉƵŐƵŝƐĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͘
Ŷ ŐĞŶĞƌĂů ůΖƷƐ ĚĞů ƚƵď ŵĞƚăůͼůŝĐ ƋƵĞĚĂƌă ůŝŵŝƚĂƚ Ă ůĞƐ ƐŽƌƚŝĚĞƐ ůĂƚĞƌĂůƐ ĚĞƐ ĚĞ ĐĂŶĂůŝƚǌĂĐŝſ
ƐƵďƚĞƌƌăŶŝĂĂĨĂĕĂŶĂŽƉĂůƐ͘dĂŵďĠĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂů͛ƷƐƉĞƌĐƌĞƵĂƌǀŝĂĚƵĐƚĞƐŝƉŽŶƚƐ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞů
ƚƵď ŚĂƵƌă ĚĞ ŝŶƐƚĂůͼůĂƌͲƐĞ ĐŽŵ Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſ ŵĞĐăŶŝĐĂ ĚĞů ĐĂďůĞ Ž ĐĂďůĞƐ ĨŝŶƐ ƵŶĂ ĂůĕĂĚĂ ĚĞ Ϯ͕ϱ
ŵĞƚƌĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚĞ Ă ůĂ ƌĂƐĂŶƚ ĚĞů ƉĂǀŝŵĞŶƚ͘  ǀĞŐĂĚĞƐ ƉŽƚ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĐŽďƌŝƌ ƚŽƚĂ ůĂ ƉƵũĂĚĂ ĚĞů
ĐĂďůĞƉĞƌŵŽƚŝƵƐĞƐƚğƚŝĐƐŽĚΖƵŶĂĂůƚƌĂşŶĚŽůĞ͘
^ΖĞƐƚƵĚŝĂƌĂŶĞůƐƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐĂŵďƚƵďĚĞŵŽĚĞƋƵĞĞƐĐŽŽƌĚŝŶŝŶƉĞƌůΖƷƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂžƉƚŝĐĂŝ
Ě͛ĂůƚƌĞ ƚŝƉƵƐ͕ ƌĞĨůĞĐƚŝƚƐ ĞŶ ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ͘ΖĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ĠƐ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞ ƐŝƚƵĂƌ ƵŶ
ƚƵďĚĞŵĂũŽƌƐĞĐĐŝſƋƵĞĚŽƐƉĂƌĂůͼůĞůƐĚĞŵĞŶŽƌƐĞĐĐŝſ͘
^ΖŚĂƵƌăĚĞĚŽŶĂƌĂůƚƵďůĂĨŽƌŵĂĂĚĞƋƵĂĚĂƉĞƌƋƵğƐ͛ĂĚĂƉƚŝĂůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐŽŶŚĂĚĞŝŶƐƚĂůͼůĂƌͲƐĞ͕ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐΖĂĚĂƉƚŝĂƉŽƐƐŝďůĞƐƐŽƌƚŝĚĞƐŽĞŶƚƌĂŶƚƐĚĞƚĂůƉĂƌĂŵĞŶƚ͘WĞƌĂŝǆž͕ŚĂƵƌĂŶĚĞƉƌĞŶĚƌĞΖƐ
ůĞƐĚĂĚĞƐĞŶĐĂŵƉ͕ƉĞƌĂƌĞĂůŝƚǌĂƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſĞŶƚĂůůĞƌ͘
hŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂ ůĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĚĞů ƚƵď͕ ŚĂƵƌă ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝƌͲƐĞ Ă ůĂ ŐĂůǀĂŶŝƚǌĂĐŝſ͘ ƵƌĂŶƚ Ğů
ŵƵŶƚĂƚŐĞ ŶŽ ƐΖŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ŵĞĐĂŶŝƚǌĂƚ ƋƵĞ ƉƵŐƵŝŶ ĚĂŶǇĂƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ŐĂůǀăŶŝĐĂ͘
ůƉƌŽĐĠƐĚĞŐĂůǀĂŶŝƚǌĂĐŝſŚĂƵƌăĚΖĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞĂůĂŶŽƌŵĂhEϯϳͲϱϬϭ͕ĚĞŐĂůǀĂŶŝƚǌĂĐŝſĞŶĐĂůĞŶƚ͘
:ƵŶƚĂŵďĞůƚƵďƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶƚŽƚƐĂƋƵĞůůƐĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĞǆĞĐƵĐŝſ
ĚĞůĂƵŶŝƚĂƚ Ě͛ŽďƌĂ͕ ĐŽŵĞůƐƌĞĚƵĐƚŽƌƐĚĞ ƐĞĐĐŝſ ƉĞƌĂůƉĂƐĚĞůĚŝăŵĞƚƌĞĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞƐŽƚĞƌƌĂƚ Ăů
ƚƵď ĚĞ ĨĂĕĂŶĂ Ž ǀŝĂĚƵĐƚĞ͕ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚΖĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ƚƌĂŵƐ͕ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶƐ͕
ĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚƐ͕ĞƚĐ͘
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>ĞƐĐŽƌďĞƐĞŶĞůƐƚƵďƐƐĞƌĂŶĐŽŶƚşŶƵĞƐŝŶŽƐΖĂĚŵĞƚƌăƋƵĞŽƌŝŐŝŶŝŶƌĞĚƵĐĐŝŽŶƐĚĞƐĞĐĐŝſ͘ůƐƌĂĚŝƐ
ŵşŶŝŵƐĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂƐĞƌĂŶĞůƐŝŶĚŝĐĂƚƐƉĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĚĞůĐĂďůĞŵĠƐƵŶϮϬйĞŶƚŽƚƐĞůƐĐĂƐŽƐ͘
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>Ă ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞůƐ ƚƵďƐ ŚĂƵƌă ĚĞ ƐĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚŝůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſ ĚĞůƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞƐƉƌĠƐ ĚĞůĂ ƐĞǀĂ
ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ͘ WĞƌ Ăŝǆž ĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂƌĂŶ ĞůƐ ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ĐĂŝǆĞƐ ĚĞ
ĚĞƌŝǀĂĐŝſĂĚŝĞŶƚƐĂůĂĐůĂƐƐĞĚĞůƚƵďŝĞůƐĞƵŵĂƚĞƌŝĂů͘
ůƐĐĂďůĞƐƐĞŵƉƌĞƐΖŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶĞŶĞůƐƚƵďƐĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĂĨŝǆĂĐŝſĚĞůƐŵĂƚĞŝǆŽƐ͘ůƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐƐĞƌǀŝƌĂŶ
ĐŽŵĂũƵĚĂƉĞƌůΖĞƐƚĞƐĂĚĞĐĂďůĞƐŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶƐ͘
WĞƌ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ĚĂŶǇĂƚ ĚĞůƐĐĂďůĞƐ ĚƵƌĂŶƚ Ğů ƉƌŽĐĠƐ ĚΖĞƐƚĞƐĂ͕ ĞůƐ ďŽƌĚƐ ĨŝŶĂůƐ ĚĞůƐ ƚƵďƐ͕ Ă ů͛ŚŽƌĂ ĚĞ
ƉĞŶĞƚƌĂƌ ĞŶ ůĞƐ ĐĂŝǆĞƐ͕ ĞƐƚĂƌĂŶ ƉƌŽǀĞŢƚƐ ĚΖĞŵďŽĐĂĚƵƌĞƐ Ăŵď ďŽƌĚƐ ĂƌƌŽĚŽŶŝƚƐ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƚŝƵƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ͘
Ɛ ĐŽůͼůŽĐĂƌĂŶ ƐĞŵƉƌĞ ĨŝǆĂĐŝŽŶƐ ĞŶ ĂŵďĚſƐ ĐŽƐƚĂƚƐ ƋƵĂŶ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌŝ ƵŶ ĐĂŶǀŝ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſ Ž
ĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚŝŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĂďĂŶƐŝĚĞƐƉƌĠƐĚΖƵŶĂĐĂŝǆĂ͘
ŶůΖĞǆƚƌĞŵĚĞůƚƵďƉĞƌŽŶƐƵƌƚŝŶĞůĐĂďůĞŽĐĂďůĞƐ͕ŚĂƵƌăĚĞŝŶƐƚĂůͼůĂƌͲƐĞƵŶĐĂƉƵƚǆſĚĞWsƉĞƌĂ
ĚŽŶĂƌĞƐƚĂŶƋƵĞŢƚĂƚĂůƚƵď͘
Ɛ ƌĞĂůŝƚǌĂƌĂŶ ĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ĚΖŽďƌĂ ŝ ĂĐĂďĂƚƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƉĞƌ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĐŽŶƚĂĐƚĞƉĂǀŝŵĞŶƚͲƚƵď͘
dŽƚƐ ĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ ŵŝƚũĂŶƐ ĂƵǆŝůŝĂƌƐ ŝ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſŝĂĐĂďĂƚĚĞůĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂ͕ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶŝŶĐůŽƐŽƐĞŶĞůƉƌĞƵĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞ
ŶŽĨŝŐƵƌĞŶƚŽƚƐĞůůƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƐĞŶůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſ͕ŝŶĐůŽĞŶƚĞƐĐĂůĂĚŽƌƐ͕ĐŝƐƚĞůůĂͲŐƌƵĂŝĚ͛ĂůƚƌĞƐ͘

7.2.16

Instal·lació de canaleta metàl·lica i PVC

ů ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵ ĚĞƐĐƌŝƵ ůĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ Ă ůĂ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ ĚĞ
ĐĂŶĂůĞƚĂŵĞƚăůͼůŝĐĂŝͬŽĚĞ WsĞŶ ƉĂƌĂŵĞŶƚƐǀĞƌƚŝĐĂůƐ͕ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ;ŝŶĐůŽĞŶƚĂǀŝĂĚƵĐƚĞƐͿŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚΖĞĚŝĨŝĐŝƐ͕ ƐŽƌƚŝĚĂ Ă ĨĂĕĂŶĂ͕ ƉŽƌƚĂůƐ ŝ ĞŶ ĂƋƵĞůůƐ ĐĂƐŽƐ ƋƵĞ ƐŝŐƵŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ŽĐƵůƚĂƌ ůΖĞƐƚĞƐĂ ĚĞ ůĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ͕ĞƚĐ͘
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>ĂƐĞŐƺĞŶƚƌĞůĂĐŝſ͕ŶŽĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂ͕ĂƌƌĞƉůĞŐĂůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ͗

•
•
•
•

WƌĞƐĂŽĞƐƚŝŵĂĐŝſĚĞĚĂĚĞƐŝŵĞƐƵƌĞƐĚĞĐĂĚĂǀĞƌƚŝĐĂůͬŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůĂĐŽďƌŝƌ͘
^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝĂƌƌĞƉůĞŐĂƚĚĞůĂĐĂŶĂůĞƚĂŝƚŽƚƐĞůƐƐĞƵƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐ͘
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞĨŝǆĂĐŝſĂƉĂƌĞƚĚĞƚŽƚƚŝƉƵƐ͘
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝſĚĞůĂĐĂŶĂůĞƚĂŝĞůƐƐĞƵƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐ͘

ůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐĂŐƌĂŶƐƚƌĞƚƐƐſŶ͗

•
•
•
•
•
•
•
•

ůŽĐƐŵĞĐăŶŝĐƐ
ƌŝĚĞƐƉŽůŝĂŵŝĚĂ
dƵďĐŽƌƌƵŐĂƚĚĞĚŽďůĞĐĂƉĂ
ĂŶĂůĞƚĂŵĞƚăůͼůŝĐĂ ƉĞƌĂŵƵŶƚĂŶƚƐŝďĂŝǆĂŶƚƐŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐ Ž ĐĂŶĂůĞƚĂĚĞWs͕Ăŵď ƚĂƉĂŝ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ
WŝŶƚƵƌĂƉĞƌĐĂŶĂůĞƚĂ
dĂƉĂĨŝŶĂů
^ĞŐĞůůĂĚŽƌĂhŶŝǀĞƌƐĂů
ƐŵĂůƚ

>ĂƐƵďũĞĐĐŝſĚĞůĂƚĂƉĂĚĞůĂĐĂŶĂůĞƚĂĞƐĨĂƌăĞŶĐĂŝǆĂŶƚĂƋƵĞƐƚĂĞŶůĂďĂƐĞ͕ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚƉĞƌĂŝǆžůĞƐ
ĞŝŶĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞůŵĂƚĞŝǆĨĂďƌŝĐĂŶƚ͕ũĂƋƵĞƐſŶĂĚĞƋƵĂĚĞƐƉĞƌĂŶŽƉƌŽǀŽĐĂƌĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚĞƐĞŶůĂ
ŵĂƚĞŝǆĂ͘
>ĂĐĂŶĂůĞƚĂŶŽƐΖƵďŝĐĂƌăĂƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂŵĞŶŽƌĚĞϭϬĐŵĚĞůƐĐĂŶƚŽŶƐƉĞƌĂƋƵĞůĞƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐ
ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐƉĞƌĂůĂĐŽůͼůŽĐĂĐŝſĚĞůƐĂŶĐŽƌĂƚŐĞƐŶŽƉƵŐƵŝŶƉƌŽǀŽĐĂƌĨŝƐƐƵƌĞƐĞŶĞůƉĂƌĂŵĞŶƚ͘
ůƚƌĂĕĂƚĚĞůĂĐĂŶĂůĞƚĂŚĂƵƌăĚĞƌĞƉůĂŶƚĞũĂƌͲƐĞƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ͕ƉĞƌŵŝƚũăĚĞůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞƉůŽŵĂĚĞƐ͕
ŶŝǀĞůůƐ ŝ Ĩŝů ĚĞ ŵĂƌĐĂƌ͘ ^ΖŚĂ ĚĞ ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƋƵĞ ĞƐ ƚƌŝĂƌĂŶ ƚƌĂĕĂƚƐ Ğů ŵĠƐ ƌĞĐƚŝůŝŶŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ ƐĞŐƵŝŶƚ
ůşŶŝĞƐĐƌĞĂĚĞƐƉĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝĐƐũĂĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕ĞǀŝƚĂŶƚƐĞŵƉƌĞĞůƐƚƌĂĕĂƚƐĞŶĚŝĂŐŽŶĂů͕ĞƚĐ͘
ŶĞůƐƉƵŶƚƐĚĞĐĂŶǀŝĚĞĚŝƌĞĐĐŝſƐΖŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂŶĐŽůǌĞƐ͘
^ĞŵƉƌĞ ƐΖŚĂŶ ĚĞ ƚƌŝĂƌ ĞůƐ ƚƌĂĕĂƚƐ ŵĠƐ ƌĞĐƚŝůŝŶŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ĐĂŶǀŝƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſ
ŝŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ͘ ^ΖŚĂƵƌĂŶ Ě͛ĂŶĂƌ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ Ăŵď ĞůƐ ƌĂĚŝƐ ŵşŶŝŵƐ ĚĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ ĚĞůƐ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ
ƐΖŝŶƐƚĂůͼůŝŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶůĂĐĂŶĂůĞƚĂ͘
ƐĐŽůͼůŽĐĂƌăƵŶĂƚĂƉĂĞŶůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂĐĂŶĂůĞƚĂƉĞƌĞǀŝƚĂƌůΖĞŶƚƌĂĚĂĚΖĂŝŐƵĂ͘

7.2.16.1.1

Instal·lació dels cables en la interior de la canaleta

>ΖĂŶƚĞƌŝŽƌůůŝƐƚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŶŽĚĞƐĐĂƌƚĂƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞƋƵĞƉƵŐƵŝĠƐƐĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĐŽŵĂĐŽůǌĞƐ͕ĐŽƌďĞƐŝƚŽƚƚŝƉƵƐĚΖĂĐĐĞƐƐŽƌŝƐƉĞƌĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĐĂŶǀŝƐĚĞ
ĚŝƌĞĐĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůĞƚĂ͕ ĨŝŶƐ ŝ ƚŽƚ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƚĂů ĐŽŵ ƚŝƌĂĨŽŶƐ͕ ďůŽĐƐ͕ ŐƌĂƉĞƐ͕
ĐĂƌŐŽůƐ͕ĞƚĐ͘

ůƐ ĐĂďůĞƐ Ɛ͛ĞŶĐŝŶƚĂƌĂŶ Ă ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůĞƚĂ ƉĞƌ ŵŝƚũă ĚĞ ďƌŝĚĞƐ ĚĞ ƉŽůŝĂŵŝĚĂ ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚ ĞůƐ
ƐƵƉŽƌƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘

Ŷ ŐĞŶĞƌĂů ůĂ ĐĂŶĂůĞƚĂ ǀĞƌƚŝĐĂůͬŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů ƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌă ƋƵĂŶ ĞƐ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſ ĚĞ
ůΖĞƐƚğƚŝĐĂĚĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐŝƐŝŐƵŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐƵůƚĂƌů͛ĞƐƚĞƐĂĚĞĐĂďůĞƐĐŽŵƉĞƌĞǆĞŵƉůĞĂůƐǀŝĂĚƵĐƚĞƐŝ
ƉŽŶƚƐ͕ŽďĠƐŝŐƵŝƉĞƌĞǆŝŐğŶĐŝĂĚĞůƐ ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐŝͬŽĂůƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚƐ͕ŽƉĞƌĚĞĐŝƐŝſ
ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĞdd/͘

hŶĂǀĞŐĂĚĂƌĞĂůŝƚǌĂĚĂůĂŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂůĂŶĞƚĞũĂĚĞůĂǌŽŶĂĚĞŝǆĂŶƚͲůĂĞŶůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĞŶƋƵĞĞƐƚƌŽďĂǀĂĞŶĞůŝŶŝĐŝĚĞů͛ŽďƌĂ͘

7.2.16.1.2

Neteja i lliurament final

>ĂĐĂŶĂůĞƚĂĂƵƚŝůŝƚǌĂƌƐĞƌăŵĞƚăůͼůŝĐĂŽĚĞWs͕ĚĞŵƵŶƚĂƚŐĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͕ĂŵďƵŶĂďĂƐĞƋƵĞĞƐĨŝǆĂ
ĂůƉĂƌĂŵĞŶƚǀĞƌƚŝĐĂůͬŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůŽŶĞƐƐƵďũĞĐƚĞŶĞůƐĐĂďůĞƐ͕ŝƵŶĂĐŽďĞƌƚĂůůŝƐĂƋƵĞĞůƐĐŽďƌĞŝǆ͘
>ĂĐĂŶĂůĞƚĂŵĞƚăůͼůŝĐĂƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌăĞŶĞůƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵğĞůĐĂďůĞũĂƚĚŝƐĐŽƌƌŝĞŶĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƉĞƌĂůĂƐĞǀĂ
ŵĂũŽƌ ƉƌŽƚĞĐĐŝſ ŵĞĐăŶŝĐĂ͘ >ΖƷƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůĞƚĂ ĚĞ Ws ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌă ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚ ĞŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ
ĞŶĐĂƌĂƋƵĞƚĂŵďĠƉŽĚƌăƵƚŝůŝƚǌĂƌͲƐĞĞŶĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ŶƚŽƚĐĂƐ͕ůĂĐĂŶĂůĞƚĂĚĞWsƉĞƌĂŝŶƚĞƌŝŽƌŚĂĚĞ
ƐĞƌ ůůŝƵƌĞ ĚΖŚĂůžŐĞŶƐ͕ ƌĞƚĂƌĚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĨůĂŵĂ͕ ͕͘͘͘ ŝ ƉĞƌ Ă ĞǆƚĞƌŝŽƌ ŚĂ ĚΖĞƐƚĂƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ƌĂũŽƐ
h͘s͘
ŶĞůĐĂƐĚĞƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞĐĂŶĂůĞƚĂŵĞƚăůͼůŝĐĂ͕ƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌăĞůĐŽůŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞŶĐĂĚĂĐĂƐĚΖĂĐŽƌĚĂŵď
ůĂŐĂŵŵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĚĞĐŽůŽƌƐƉĞƌĂĂƋƵĞƐƚƚŝƉƵƐĚĞĐĂŶĂůĞƚĞƐ͘ŶĞůĐĂƐĚĞƉŝŶƚĂƌůĂĐĂŶĂůĞƚĂĚĞ
Ws;ĞŶůĂŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐͿĞƐĨĂƌăĂŵďĞƐŵĂůƚĚĞĐŽůŽƌ͕ŚĂǀĞŶƚĂƉůŝĐĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƵŶĂĐĂƉĂ
ĚĞ ƐĞŐĞůůĂĚŽƌĂ͘ Ŷ ĂŵďĚſƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĞƐ ƚƌŝĂƌă Ğů ĐŽůŽƌ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƵŶ ŵĞŶŽƌ ŝŵƉĂĐƚĞ ǀŝƐƵĂů ĞŶ ůĂ
ĨĂĕĂŶĂ͕ǀŝĂĚƵĐƚĞ͕ƉŽŶƚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞĚŝĨŝĐŝ͘
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ZŽŵĂŶ>ůĂŐŽƐƚĞƌĂ


'ĞƌĞŶƚĚũƵŶƚĚĞDĞĚŝŵďŝĞŶƚŝ^ĞƌǀĞŝƐhƌďĂŶƐ
ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϮϰĚ͛ĂďƌŝůĚĞϮϬϭϰ
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EEyϭ͘ŶŶĞǆƚğĐŶŝĐĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſĂŵďůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^ĞŶƚŝůŽE


ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſĂůĂǀŝƐŝſ^ŵĂƌƚŝƚǇĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ
ϭ͘ϭ ^ŝƚƵĂĐŝſĂĐƚƵĂůd/ĂƌĐĞůŽŶĂ
>ΖũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂŚĂĚĞĐŝĚŝƚŝŵƉƵůƐĂƌ͕ĐŽŵĂĞŝǆĨŽŶĂŵĞŶƚĂůĚĞůĂƐĞǀĂĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ
ĚΖĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ Η^ŵĂƌƚͲŝƚǇΗ͕ ƵŶĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ d/ ƋƵĞ ĞƐ ďĂƐĂ ĞŶ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĐŽŵ
^ĞŶƚŝůŽEϭ͕ Ž ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞĐŽůůŝĚĂ ĚĞ ĚĂĚĞƐ ĚĞůƐ ƐĞŶƐŽƌƐ͕ ŝ Ğů ƉƌŽũĞĐƚĞ ŝƚǇͲK^͕ Ž
^ŝƐƚĞŵĂKƉĞƌĂƚŝƵĚĞŝƵƚĂƚ͘
>ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^ĞŶƚŝůŽEĞƐƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞƐĚĞĨŝŶĂůƐĚĞůΖĂŶǇϮϬϭϯŝ ĞůƉƌŽũĞĐƚĞŝƚǇͲK^
ĞƐƚăĞŶƉƌŽĐĠƐĚĞĐŽŶĐƌĞĐŝſŝŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ͘

ϭ͘Ϯ ^ŽůƵĐŝſd/ĂƌĐĞůŽŶĂ
>ΖũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂĞƐƚăĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŶƚůĂƐĞǀĂĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ^ŵĂƌƚŝƚǇĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞ
ůΖĞƐŵĞŶƚĂĚĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ d/ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞŝǆ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƵƌďĂŶĂ ŽďĞƌƚĂ ĚĞ ƐĞƌǀĞŝƐ ŝ
ƐŽůƵĐŝŽŶƐƋƵĞƐΖŽƌŐĂŶŝƚǌĂĞŶďĂƐĞĂůƐƚƌĞƐŶŝǀĞůůƐĚĞůΖĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞĐŝƵƚĂƚ͗
•
•
•

&ŽŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
'ĞƐƚŝſĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
ƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ^ŵĂƌƚŝƚŝĞƐ

ŝŶƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ͕ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ ^ĞŶƚŝůŽE ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ Ğů ŶƵĐůŝ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞů
ƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞůůĚĞů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĨŝŶŝĚĂŝƚĠƉĞƌŵŝƐƐŝſƐĞƌǀŝƌĚĞŶĞǆĞĚΖƵŶŝſĞŶƚƌĞĞůƐƐĞŶƐŽƌƐ
ŝĂĐƚƵĂĚŽƌƐĚĞƐƉůĞŐĂƚƐĂůĂĐŝƵƚĂƚŝůĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐƋƵĞŐĞƐƚŝŽŶĞŶĞůƐƐĞƌǀĞŝƐƵƌďĂŶƐĐŽŵĠƐ
ůĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶƚƌŽůĚĞůZĞŐ͘


1. Esquema del conjunt d’elements d’informació de ciutat i posició de SentiloBCN i Control del Reg

ŶĞůƐĞŐŽŶŶŝǀĞůůƐĞƐŝƚƵĂŝƚǇͲK^ŽŶĞƐƉƌĞǀĞƵŝŶĐůŽƵƌĞĨƵŶĐŝŽŶƐĐŽŵůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſĂŵď^ĞŶƚŝůŽE͕ůĂŝŶƚĞƌĨşĐŝĞƉĞƌĂůƐƐĞƌǀĞŝƐŝĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞůΖũƵŶƚĂŵĞŶƚ͕ŝ
ůĂƌĞĐĞƉĐŝſŝƚƌĂĐƚĂŵĞŶƚĚĞĨŽŶƚƐĚĞĚĂĚĞƐĚĞĐŝƵƚĂƚĞǆƚĞƌŶĞƐĂůΖũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘
ŽŵĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĐĂƌĂŶŽĞǆŝƐƚĞŝǆŝƚǇͲK^͕ůĂƌĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞ^ĞŶƚŝůŽEŝůĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞ
ŽŶƚƌŽůĚĞZĞŐƐĞƌăĚŝƌĞĐƚĞŝĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ƵŶĂŝŶƚĞƌĨşĐŝĞĐŽŶĐƌĞƚĂƋƵĞĞƐĚĞƐĐƌŝƵĞŶĞůƐĞŐƺĞŶƚ
ĂƉĂƌƚĂƚ͘>ĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞŽŶƚƌŽůĚĞůZĞŐŽďƚŝŶĚƌăůĞƐĚĂĚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŶƐŽƌƐ;ƐĞŶƐŽƌƐ
Ě͛ŚƵŵŝƚĂƚ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŵĞƚĞŽƌŽůžŐŝĐĂ͕ĐŽŵƉƚĂĚŽƌƐĚ͛ĂŝŐƵĂ͕͘͘͘ͿĚĞ^ĞŶƚŝůŽE͘

Ϯ͘ ^ĞŶƚŝůŽE͗WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞŶƐŽƌƐŝĂĐƚƵĂĚŽƌƐ
Ϯ͘ϭ KďũĞĐƚŝƵƐ^ĞŶƚŝůŽE
ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďũĞĐƚŝƵ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ^ĞŶƚŝůŽE ĠƐ ĂďĂƌĂƚŝƌ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ ŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ ĚĞ ƐĞŶƐŽƌƐ ŝ ĂůŚŽƌĂ ĂďĂƌĂƚŝƌ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞĚĂĚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚĞƐĞŶƐŽƌƐ͘
>ĂĐƌĞĂĐŝſŝŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^ĞŶƚŝůŽEƉĞƌŵĞƚĂƐƐŽůŝƌĞůƐƐĞŐƺĞŶƚƐďĞŶĞĨŝĐŝƐ͗
•

1

Sentilo significa sensor en Esperanto

Gestió Ambiental certificada amb la norma ISO 14001

155/162

ŢůůĂƌ ;ĚĞƐĂĐŽďůĂƌͿ Ğů ƐĞŶƐŽƌƐ ŝ ĂĐƚƵĂĚŽƌƐ ĚĞ ůĞƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ĞůƐ ƵƐĞŶ͕
ƉĞƌŵĞƚĞŶƚĐĂŶǀŝĂƌƵŶƐŝĂůƚƌĞƐƐĞŶƐĞŚĂǀĞƌĚĞƚŽĐĂƌƌĞƐŵĠƐ͘
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•
•
•
•
•

dƌĞŶĐĂƌ ůĞƐ ƐŝƚŐĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůƐ͕ ĨƵŐŝŶƚ ĚĞ ůĂ ĚĞƉĞŶĚğŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐ ŝ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐĂŢůůĂƚƐ͘
&ĂĐŝůŝƚĂƌ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ůĞƐ ĚĂĚĞƐ Ě͛ƵŶ ƐĞŶƐŽƌ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ ƚƌĞŶĐĂŶƚ
ĐŽŶĐĞƉƚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƚ͘
ŝƐƉŽƐĂƌĚ͛ƵŶĂƐğƌŝĞĚĞƐĞƌǀĞŝƐĐŽŵƵŶƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĞŶƚŽƚĞƐůĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐŝƋƵĞ
ŶŽĐĂůƋƵĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉŝŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞŶƚ͗ĂƚăůĞŐĚĞƐĞŶƐŽƌƐͬĂĐƚƵĂĚŽƌƐ͕
DŽŶŝƚŽƌŝƚǌĂĐŝſ͕YƵĂůŝƚĂƚĚĞ^ĞƌǀĞŝ͕ŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚǌĂĐŝſůğǆŝĐĂ͕ƐŝŶƚăĐƚŝĐĂŝƐĞŵăŶƚŝĐĂ͘
/ŶĐŽƌƉŽƌĂƌƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚŽĐŽůƐĞŶƚƌĞƐĞŶƐŽƌƐͬĂĐƚƵĂĚŽƌƐŝůĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ͘
ƐƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ĞůĐĂƚăůĞŐĚĞůƐƐĞŶƐŽƌƐͬĂĐƚƵĂĚŽƌƐ͕ŶƵĐůŝĨŽŶĂŵĞŶƚĂůĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŐĞƐƚŝſŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚ͛ĞƋƵŝƉƐĂůĐĂƌƌĞƌ͕ĠƐĐŽŵƉůĞƌƚ͘

•
•

^͛ĞŶƚĠŶƉĞƌƐĞƌǀĞŝƐůĞƐĐŽŵĂŶĚĞƐƋƵĞĞƐƉŽĚĞŶĚĞŵĂŶĂƌĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ;ĐĂƚăůĞŐ͕
ƐƵďƐĐƌŝƉĐŝſ͕ƉƵďůŝĐĂĐŝſ͕ĚĂƚĂ͕ŽƌĚƌĞƐ͕ĂůĂƌŵĞƐͿ
^͛ĞŶƚĠŶƉĞƌĂƉůŝĐĂĐŝſͬŵžĚƵůƋƵĂůƐĞǀŽůĐůŝĞŶƚƋƵĞĞƐĐŽŶŶĞĐƚĂĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉĞƌ
ĐŽŶƐƵŵŝƌŽĞŶǀŝĂƌĚĂĚĞƐĚĞͬĂƐĞŶƐŽƌƐŽĚΖĂůƚƌĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ;ŶŽƐ͛ŚĂĚĞĐŽŶĨŽŶĚƌĞ
Ăŵďů͛ƵƐƵĂƌŝĨŝŶĂůͿ͘

Ϯ͘Ϯ ZĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐ^ĞŶƚŝůŽE
WĞƌ ƚŽƚ Ăŝǆž͕ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ ĂƌĐĞůŽŶĂ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ ƋƵĞ ĞůƐ ƐĞŶƐŽƌƐ ŝ ĂĐƚƵĂĚŽƌƐ ƋƵĞ ĞƐ
ĚĞƐƉůĞŐƵŝŶ Ă ůĂ ĐŝƵƚĂƚ ŚŽ ĨĂĐŝŶ Ě͛ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞƐƚăŶĚĂƌĚ ŝ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚ͕ ĞŶǀŝŢŶ ƐĞŵƉƌĞ ůĞƐ
ĚĂĚĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ^ĞŶƚŝůŽĐŶ͘

Ϯ͘ϯ DŽĚĞůŐĞŶĞƌĂů^ĞŶƚŝůŽE
^ĞŶƚŝůŽE ŚĂ ĞƐƚĂƚ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĂ ƵƚŝůŝƚǌĂŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌŝ ŽďĞƌƚ ŝ Ɛ͛ŽĨĞƌĞŝǆ Ğů ƐĞƵ ŶƵĐůŝ
;<ĞƌŶĞůͿ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƌŝ ůůŝƵƌĞ ;ůůŝĐğŶĐŝĞƐ hW> ŝ >'W>Ϳ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ǁĞď ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ ^ĞŶƚŝůŽ ;ǁǁǁ͘ƐĞŶƚŝůŽ͘ŝŽͿ ƉĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ĂůƚƌĞƐ ĐŝƵƚĂƚƐ Ž ĞŵƉƌĞƐĞƐ Ğů ƉƵŐƵŝŶ
ĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂƌŝƵƚŝůŝƚǌĂƌͲůŽůůŝƵƌĞŵĞŶƚ͘

Ϯ͘ϰ ^ĞƌǀĞŝƐ^ĞŶƚŝůŽE

^ĞŶƚŝůŽE ĠƐ ůĂ ŝŶƐƚăŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ^ĞŶƚŝůŽ ŝŶƐƚĂůͼůĂĚĂ ĞŶ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ
ĂƌĐĞůŽŶĂ ƉĞƌ ĚŽŶĂƌ ƐĞƌǀĞŝ Ă ƚŽƚƐ ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞ ů͛ŚĂŐŝŶ Ě͛ƵƐĂƌ ŝ Ŷ͛ĠƐ ϭϬϬй ĨŝĚĞů͘ WĞƌ
ƚĂŶƚ͕ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ ƋƵĞ Ɛ͛ĂƉůŝĐĂ Ă ^ĞŶƚŝůŽE ĠƐ ůĂ ƋƵĞ ĞƐ ƚƌŽďĂ Ă ůĂ ǁĞď ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ^ĞŶƚŝůŽ͘

>ĞƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬŵžĚƵůƐŽƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐŚĂŶĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌůĂ/ŶƚĞƌĨşĐŝĞĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſ
ĚΖƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ;ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŝŶŐ/ŶƚĞƌĨĂĐĞ͕ĞŶĞŶĚĂǀĂŶƚW/ͿƉĞƌƚĂůĚΖŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĂƌ
ĂŵďůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ Ɛ͛ŝŶĐůŽƵ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ŽŶ Ɛ͛ƵďŝĐĂ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚ ĚĞ ůĞƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ͕ ŵžĚƵůƐ͕ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐ ŝ ƐĞŶƐŽƌƐ͘ WĞƌ Ă ƵŶĂ ŵŝůůŽƌ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſ ĚĞů ĚŝĂŐƌĂŵĂ
Ɛ͛ŝŶĐůŽƵƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſĚĞůƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĐŽŶĐĞƉƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚƐ͗
•

•
•

^͛ĞŶƚĠŶ ƉĞƌ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌůΖĞŶƐ ƋƵĞ ĂŐƌƵƉĂ ƵŶĂƐğƌŝĞ ĚĞƐĞŶƐŽƌƐŝ ĞŶǀŝĂŽ ĐŽŶƐƵŵĞŝǆ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĐĂƉĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘hŶƉƌŽǀĞŢĚŽƌĞƐƉŽƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞĂŵďƵŶĞůĞŵĞŶƚ
ĨşƐŝĐĚĞĐĂŵƉ;ŐĂƚĞǁĂǇ͕ƌŽƵƚĞƌͿŽŶŽ;ĂŐƌƵƉĂĐŝſůžŐŝĐĂĚĞƐĞŶƐŽƌƐĚ͛ƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ
ƚŝƉƵƐͿ͘
^͛ĞŶƚĠŶƉĞƌƐĞŶƐŽƌƵŶĞůĞŵĞŶƚƋƵĞĞŶǀŝĂŝͬŽƌĞƉŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘hŶ
ƐĞŶƐŽƌĞƐƉŽƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞĂŵďƵŶĞůĞŵĞŶƚĨşƐŝĐĚĞĐĂŵƉŽŶŽ;ƐĞŶƐŽƌǀŝƌƚƵĂůͿ͘
^͛ĞŶƚĠŶƉĞƌĞǀĞŶƚůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƋƵĞƐ͛ĞŶǀŝĂĂ^ĞŶƚŝůŽE;ŽƌĚƌĞƐ͕ĚĂĚĞƐ͕ĂůĂƌŵĞƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ
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^ĞŶƚŝůŽE ŽĨĞƌĞŝǆ ƵŶĂ W/ ŽďĞƌƚĂ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ŝŶƚĞƌĨşĐŝĞƐ ĚĞ ƚŝƉƵƐ Z^dϮ ŝ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ
ĂŵďůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĠƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĞůƉƌŽƚŽĐŽů,ddW;,ǇƉĞƌƚĞǆƚdƌĂŶƐĨĞƌWƌŽƚŽĐŽůͿ͘
ůƐƐĞƌǀĞŝƐŽĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐŝŶŝĐŝĂůƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐſŶ͗
•
•

WĞƌŵĞƚƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬ ŵžĚƵůƐ ŝ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬ ƐĞŶƐŽƌƐ Ă ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
;ƐĞƌǀĞŝĂƚăůĞŐͿ͘
WĞƌŵĞƚƌĞ Ă ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬ ŵžĚƵůƐ ŝ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬ ƐĞŶƐŽƌƐ ƐƵďƐĐƌŝƵƌĞ͛Ɛ Ă ƐĞƌǀĞŝƐ
ƉƵďůŝĐĂƚƐƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ;ƐĞƌǀĞŝ^ƵďƐĐƌŝƉĐŝſͿ͘

2

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂů ^ƚĂƚĞ dƌĂŶƐĨĞƌ ;Z^dͿ ĠƐ ƵŶ ĞƐƚŝů ĚΖĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ĞǆƉůŽƚĂ ůĞƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐ ŝ ƉƌŽƚŽĐŽůƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚƐĚĞůĂtŽƌůĚtŝĚĞtĞď;tttͿ
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•
•
•
•

WĞƌŵĞƚƌĞĞŶǀŝĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞƐĚĞƐĞŶƐŽƌƐĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬŵžĚƵůƐ;^ĞƌǀĞŝĂƚĂͿ͘
WĞƌŵĞƚƌĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĚĞ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬ ƐĞŶƐŽƌƐ ĚĞƐ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬ ŵžĚƵůƐ
;ƐĞƌǀĞŝĂƚĂͿ͘
WĞƌŵĞƚƌĞ ĞŶǀŝĂƌ ŽƌĚƌĞƐ ĚĞƐ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬ ŵžĚƵůƐ Ă ƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐ ;ƐĞƌǀĞŝ
KƌĚĞƌͿ͘
WĞƌŵĞƚƌĞĚŝƐƉĂƌĂƌĂůĂƌŵĞƐĚĞƐĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬŵžĚƵůƐŽĚĞƐĚĞƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐ
;ƐĞƌǀĞŝůĂƌŵͿ͘

DĞĐĂŶŝƐŵĞĚĞƐƵďƐĐƌŝƉĐŝſ

>Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƚĂŵďĠ ƵŶ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞ ƉĞƌ ƐƵďƐĐƌŝƵƌĞ͛Ɛ Ă ĞǀĞŶƚƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͘
hŶĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſͬƉƌŽǀĞŢĚŽƌ ƋƵĞ ĞƐ ƐƵďƐĐƌŝƵ Ă ƵŶ ƚŝƉƵƐ ĚΖĞǀĞŶƚ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚ Ă ƵŶ
ƌĞĐƵƌƐ͕ƌĞďƌăŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐƋƵĂŶĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆŝƵŶĞǀĞŶƚĂůƋƵĞĞƐƚăƐƵďƐĐƌŝƚ͘
Ŷ Ğů ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐƵďƐĐƌŝƉĐŝſ͕ Ğů ĐůŝĞŶƚ ŚĂ ĚĞ ƉƌŽǀĞŝƌ ĚΖƵŶĂ hZ> ĚĞ ƌĞƚŽƌŶ Ă ŽŶ ůĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŶŽƚŝĨŝĐĂƌăĞůƐĞǀĞŶƚƐĂůƐƋƵĂůƐĞƐƐƵďƐĐƌŝƵ;WƵƐŚͿ͘ŶĐĂƐƋƵĞƵŶĐůŝĞŶƚŶŽƉƵŐƵŝ
ƉƌŽǀĞŝƌƵŶĂĂĚƌĞĕĂĂŽŶƌĞďƌĞůĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ,ddWŚĂƵƌăĚĞĨĞƌƉĞƚŝĐŝŽŶƐƉĞƌŝžĚŝƋƵĞƐĂ
ůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ;WƵůůͿŝŶŽƉŽĚƌăƵƚŝůŝƚǌĂƌĂƋƵĞƐƚŵĞĐĂŶŝƐŵĞ͘
>ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͗

•
•

sĂůŝĚĂ ƋƵĞ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌͬĂƉůŝĐĂĐŝſ ƚĠ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ƉĞƌ ƉƵďůŝĐĂƌ ůΖĞǀĞŶƚ ƐŽďƌĞ Ğů ƌĞĐƵƌƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚ͘
sĂůŝĚĂ ƋƵĞ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌͬĂƉůŝĐĂĐŝſ ƚĠ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ƉĞƌ ƐƵďƐĐƌŝƵƌĞΖƐ Ă ůΖĞǀĞŶƚ ƐŽďƌĞ Ğů
ƌĞĐƵƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚ͘
ŝƐƚƌŝďƵĞŝǆůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚΖĂĐŽƌĚĂůĞƐƐƵďƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĂĐƚŝǀĞƐ͘

Ϯ͘ϱ W/Z^d^ĞŶƚŝůŽE
>͛W/ ŽďĞƌƚĂ ƚŝƉƵƐ Z^d ƋƵĞ ŽĨĞƌĞŝǆ ^ĞŶƚŝůŽE ƵƚŝůŝƚǌĂ ĞůƐ ƐĞŐƺĞŶƚƐ ĐŽŶĐĞƉƚĞƐ ĚĞ
ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂZ^d͗
•
•
•
•
•

ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ůĞŵĞŶƚƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌƐ͗EŽŵƷŶŝĐƋƵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƵŶZĞĐƵƌƐ͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶƐ͗&ŽƌŵĂƚĚĞůĞƐĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝĂĚĞƐ͘
KƉĞƌĂĚŽƌƐ͗ĐĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƉŽĚĞŶĨĞƌƐŽďƌĞƵŶƌĞĐƵƌƐ͘
ŽĚŝƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂ͗YƵĞŝŶĚŝĐĂĞůƌĞƐƵůƚĂƚĚĞůΖŽƉĞƌĂĐŝſ͘

ZhZ^K^
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•
•
•
•

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſĞƐĚĞƐĐƌŝƵĞŶĂůŐƵŶĞƐĚĞůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŵĠƐƌĞůůĞǀĂŶƚƐĚĞůŵĞĐĂŶŝƐŵĞ
ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĐŝſ ĚΖĞǀĞŶƚƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ ^ĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƵŶ ƉƌŽǀĞŢĚŽƌ Ž
ĂƉůŝĐĂĐŝſ ĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂ Ă ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĂƋƵĞƐƚ ƋƵĞĚĂ ŚĂďŝůŝƚĂƚ ƉĞƌ ĚŝƐƉĂƌĂƌ ĞǀĞŶƚƐ ;ŽƌĚƌĞƐ͕
ĚĂƚĂ͕ĂůĂƌŵĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

•

^ſŶĞůĞŵĞŶƚƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞĞŶĞůĐĂƐĚĞ^ĞŶƚŝůŽEƐſŶ͗
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^ĞŶƐŽƌ͗ ĞůĞŵĞŶƚ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ăŵď ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſ;ĚĂĚĂͿ
ŽŵƉŽŶĞŶƚ͗ ĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶ Ăŵď ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ž ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ Ăŵď
ůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſŐĞŽͲĞƐƉĂĐŝĂů;ĨŝǆĂŽŵžďŝůͿƋƵĞƉŽƚĞƐƚĂƌĨŽƌŵĂƚƉĞƌϭŽEƐĞŶƐŽƌƐ͘
WƌŽǀĞŢĚŽƌ͗ĞŶƚŝƚĂƚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĂŐƌƵƉĂĐŝſĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚůĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐĂŵď^ĞŶƚŝůŽEĚ͛ĞŶǀŝĂƌĚĂĚĞƐŝƌĞďƌĞĐŽŵĂŶĚĞƐ͘
ƉůŝĐĂĐŝſ ĐůŝĞŶƚ ͬDžĚƵů͗ ĞŶƚŝƚĂƚ ƋƵĞ ĐŽŶƐƵŵĞŝǆ ůĞƐ ĚĂĚĞƐ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĞƐ ƉĞƌ ůĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

>ĞƐĂĐĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƉŽĚĞŶƌĞĂůŝƚǌĂƌƐſŶ͗
•

•

ƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͬŵžĚƵůƐ͗
o ƐƌĞŐŝƐƚƌĞŶĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ƉĞƌžƐĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ͘
o ŶǀŝĞŶŽƌĚƌĞƐĂƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐ;ƐĞƌǀĞŝŽƌĚĞƌͿ͘
o ZĞĐƵƉĞƌĞŶĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐ;ƐĞƌǀĞŝĚĂƚĂͿ͘
o ƐƐƵďƐĐƌŝƵĞŶĂĞǀĞŶƚƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ;ƐĞƌǀĞŝƐƵďƐĐƌŝďĞͿ͘
WƌŽǀĞŢĚŽƌƐͬƐĞŶƐŽƌƐ͘
o ƐƌĞŐŝƐƚƌĞŶĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ;ƐĞƌǀĞŝĐĂƚăůĞŐͿ͘
o ƐƐƵďƐĐƌŝƵĞŶĂĞǀĞŶƚƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ;ƐĞƌǀĞŝƐƵďƐĐƌŝďĞͿ͘

ůƐƐĞŶƐŽƌƐŝĞůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞŶĞŶƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĂƐƐŽĐŝĂĚĂ͘

/Ed/&/KZ^
EŽŵ ƷŶŝĐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ^ĞŶƚŝůŽE͕ ƐΖƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ
hZ>Ɛ;hŶŝĨŽƌŵZĞƐŽƵƌĐĞ>ŽĐĂƚŽƌͿ͘
ůĨŽƌŵĂƚŐĞŶĞƌĂůƐĞƌăĞůƐĞŐƺĞŶƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬфďĐŶĐŽŶŶĞĐƚĂ
ŚŽƐƚ͗ƉŽƌƚхͬфƐĞƌǀĞŝхͬфĞǀĞŶƚхͬфŝĚͺƉƌŽǀŝĚĞƌхͬфŝĚͺƐĞŶƐŽƌхͬфǀĂůŽƌх͍фƉĂƌĂŵĞƚƌĞхсфǀĂůŽƌх
&ŽƌŵĂƚƉĞƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐƉĂƌƚƐ͗
•
•
•
•
•
•
•
•

WƌŽƚŽĐŽůĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ͗,ddWŽ,ddW^͘
^ĞƌǀŝĚŽƌ͗ŽŵŝŶŝĚĞůƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞ^ĞŶƚŝůŽE͘
WŽƌƚ͗WŽƌƚĚĞĨŝŶŝƚƉĞƌůĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ͘
^ĞƌǀĞŝ͗ĂƚăůĞŐ͕ĚĂƚĂ͕ŽƌĚĞƌ͕ĞƚĐ͘
ǀĞŶƚ͗ǀĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚ;ŶŽŵĠƐƉĞƌƐƵďƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐͿ
WƌŽǀĞŢĚŽƌ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚĞƐĞƌǀĞŝ͘KƉĐŝŽŶĂů͘
^ĞŶƐŽƌ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞůƐĞŶƐŽƌĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘KƉĐŝŽŶĂů͘
sĂůŽƌ͗sĂůŽƌĚŝƌĞĐƚĞƉĞƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐƐŝŵƉůĞƐ͘KƉĐŝŽŶĂů͘
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•

WĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌͲŚŽ͕ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƵƚŝůŝƚǌĂ ƵŶ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞ ĚΖĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŝſ ďĂƐĂƚ ĞŶ ƚŽŬĞŶƐ
;dŽŬĞŶĂƐĞĚƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶͿ͘

WĂƌăŵĞƚƌĞƐ͗WĂƌăŵĞƚƌĞƐĚĞůĂƉĞƚŝĐŝſ͘KƉĐŝŽŶĂů͘

ZWZ^Ed/KE^
ůƐ ĨŽƌŵĂƚƐ ĚĞ ĚĂĚĞƐ ƐƵƉŽƌƚĂƚƐ ƉĞƌ ^ĞŶƚŝůŽE ƐſŶ͗ :^KE ;ǀĞƌƐŝſ ŝŶŝĐŝĂůͿ ŝ yD> ;ĞŶ ƵŶĂ
ĨƵƚƵƌĂǀĞƌƐŝſͿ͘ůĨŽƌŵĂƚƉĞƌĚĞĨĞĐƚĞƵƚŝůŝƚǌĂƚƉĞƌůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĠƐ:^KE͘WĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌƵŶ
ĂůƚƌĞ͕ĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƌĞůƉĂƌăŵĞƚƌĞΗĨŽƌŵĂƚΗ͘

>ΖĞŶǀŝĂŵĞŶƚ ĚĞů ƚŽŬĞŶ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂ ĂĨĞŐŝŶƚ Ă ůĂ ƉĞƚŝĐŝſ ƵŶĂ ĐĂƉĕĂůĞƌĂ ,ddW Ăŵď ĐůĂƵ
/Ed/dzͺ<z͘
WĞƌĐĂĚĂƉĞƚŝĐŝſƌĞďƵĚĂ͕ůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƌĞĂůŝƚǌĂůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĂĐĐŝŽŶƐ͗
•
•
•
•
•

śŵŵʳ    host:port>/<servei>/<id_provider>?format=XML

&ŽƌŵĂƚ:^KE
ǆĞŵƉůĞĚĞĚĂĚĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚ:^KE͗
{"observations":[{"value":"12.3","timestamp":"17/09/2012T12:34:45"}

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůƉĞƚŝĐŝŽŶĂƌŝŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂĐĂƉĕĂůĞƌĂ,ddW͘
ŽŵƉƌŽǀĂƌƋƵĞĞůƌĞĐƵƌƐƐŽďƌĞĞůƋƵĞĞƐǀŽůĨĞƌůΖĂĐĐŝſĞǆŝƐƚĞŝǆ͘
ŽŵƉƌŽǀĂƌƋƵĞƉŽƚĨĞƌůΖĂĐĐŝſƋƵĞƐŽůͼůŝĐŝƚĂƐŽďƌĞĞůƌĞĐƵƌƐ͘
sĂůŝĚĂƌƐŝĞůĐĂŶĂůƐΖĂĚĞƋƵĂĂůĂƉĞƚŝĐŝſ;,ddWͬ,ddW^Ϳ͘
ZĞŐŝƐƚƌĂƌůΖĂĐĐŝſƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ͘


 ůĂ ǁĞď ĚĞ ^ĞŶƚŝůŽ ŝ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚ͕ Ă ů͛ĂƉĂƌƚĂƚ ĚĞ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ʹŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ʹW/ ĚŽĐƐ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŶƚŝůŽ͘ŝŽͬǆǁŝŬŝͬďŝŶͬǀŝĞǁͬW/ŽĐƐͬtĞď,ŽŵĞͿĞƐƉŽƚƚƌŽďĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŵĠƐ
ĚĞƚĂůůĂĚĂƐŽďƌĞů͛W/ƋƵĞŝŶĐůŽƵĞǆĞŵƉůĞƐĐŽŶĐƌĞƚƐĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ͘

]}


KWZKZ^
ůƐŽƉĞƌĂĚŽƌƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐſŶŵğƚŽĚĞƐĚĞůƉƌŽƚŽĐŽů,ddW͘
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚĂůƐŽƉĞƌĂĚŽƌƐƵƚŝůŝƚǌĂƚƐƉĞƌ^ĞŶƚŝůŽEĠƐ͗
•
•
•
•

'd͗^ŽůͼůŝĐŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͘
WK^d͗ŶǀŝĂĚĂĚĞƐ͘
Whd͗ĐƚƵĂůŝƚǌĂĚĂĚĞƐ͘
>d͗ƐďŽƌƌĂĚĂĚĞƐ͘

>ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌăůΖĂĐĐŝſƋƵĞĞƐǀŽůƌĞĂůŝƚǌĂƌĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŵğƚŽĚĞƵƚŝůŝƚǌĂƚŝĚĞů
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Decàleg de protecció de l’arbrat durant les obres
1. És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres.
2. Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els apilonaments, la superfície
del sòl que es troba al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de
drenatge (grava) d’un mínim de 20 centímetres de gruix, sobre la qual es col·locarà un
revestiment de taulons o d’un altre material semblant.
3. S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres.
4. Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc, s’haurà de fer
manualment, i en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de tècnics
municipals.
5. Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, caldrà valorar una poda correctora de
la capçada de l’arbre o el lligat de palmes en el cas de les palmeres abans de l’ inici de
l’obra.
6. Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’envoltarà el tronc amb una tanca de
fusta de 2 metres d’alçada com a mínim o s’anellarà amb pneumàtics.
7. Per evitar danys mecànics en espais oberts, caldrà col·locar una tanca de fusta o una
reixa d’1,2 a 1,8 metres d’alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en
arbres columnars).
8. No s’amuntegarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre els escocells dels
arbres.
9. No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres.
10. No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions
elèctriques o similars, excepte els que es refereixin a treballs sobre el propi arbrat.
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ANNEXOS

ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES
1.1. PROCEDÈNCIA DE LES FUSTES UTILITZADES ALS JOCS INFANTILS I A
QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ
Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres,
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per
l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió forestal
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament.
L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació
presentada a l’hora d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys:
I.
II.

III.
IV.
V.

Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell
d’Administració Forestal.
Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany).
Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació
Forestal).
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres,
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible.
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius
controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal vigents (sempre que l’origen
de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més
desenvolupada que a Catalunya).

En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per
part de l’Ajuntament de Barcelona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què
estarà novament obligat l’adjudicatari.
1.2 TRACTAMENTS DE LES FUSTES
Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02,
de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989.
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1. - CONDICIONS GENERALS

1.1 - OBJECTE DEL PLEC
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de
les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona.
Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements
integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels
projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús
considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.
També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser
efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.
Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho
exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es
consideren com representatius dels mateixos.
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles
oficialment.
Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat
per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos.
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.

1.2 - REGLAMENTS I NORMES
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, realització de les obres i assaigs dels elements
integrants de les instal·lacions d'enllumenat públic, seran els següents:
-

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de
12/6/2001
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC).
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal•lacions
d’Enllumenat Exterior
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Pla Director d’Il·luminació de BarcelonaRecomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm.
115.Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Normes UNE que siguin d’aplicació.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

1.3 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
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Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb
expressió de les seves característiques especials.
1.3.1 Instal·lació i muntatge dels punts de llum
Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent
làmpades, reactàncies, condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de
fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació.
1.3.2 Xarxa de distribució
En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos
d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els
dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents.

e)
f)
g)

Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o
accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
h) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció.
i) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi
encomanat, si és procedent, l'adjudicatari.
j) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord
d'adjudicació.
k) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades
operacions o treballs en curs, per això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
l) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte.
m) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
n) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions
que se l’hi ha encomanat.

1.3.3 Connexions i Quadres de Control
Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària
protecció dels elements elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports
d'equips de comptatge i mesures.

1.6 - SUBCONTRACTES

1.3.4 Prova de posada a punt de la instal·lació

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació
de l'obra de conformitat al projecte.

Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric,
mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat.

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de
la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

1.4 - DISPOSICIONS APLICABLES

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de
les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb
indemnitat de l'Ajuntament.
Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el
contractista i el seu incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:
-Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
-Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de
la inspecció facultativa.

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara
endavant es dictin.
1.7 - PERSONAL DE CONTRACTISTA
1.5 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual
comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la.

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i
respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs.

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest
designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la
falta de designació expressa, al Cap del Servei municipal que l'obra correspongui.

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del cas, i tanmateix
podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament
de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques.

1.8 - PROGRAMA DE TREBALL

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:
a)
b)
c)
d)

Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord
amb el projecte, sistema general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica
i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.
Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les
anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit
dies o proposar major termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner
de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques.
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En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a
l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats
d'obra.
Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.
El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a realitzar en cada una de les etapes
del Pla.

1.9 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES
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Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues
parts, i durant l'execució es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres
a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit.

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements
anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.
Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants,
tal com piles de runes, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es
col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES
Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.
1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes
de realització que asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps
estipulat per a l’acabament.

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
al seu càrrec o una deficient organització de les obres.
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.

1.11 - LLIBRE D'OBRA
Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les
variacions i modificacions que sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra.

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i
d'acord a les seves instruccions.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se
en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra.

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.
Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de
donar immediatament compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia.

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte.

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ
El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a
l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres.

1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES
El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè
siguin degudament protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.
1.14 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos
documents.

1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra,
hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original.

Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar
a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen
el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plans i Plec de Condicions.

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge
circulant.

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu
càrrec la confecció de tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació,
davant dels Serveis indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries.
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en
l'Ajuntament,

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.

A) Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (models, potències, materials,
homologacions etc.)
B)

1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
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Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació:
a. Si s’instal·la un nou armari (nova escomesa):
Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de línies, tensió de línies, característiques
tècniques dels materials instal.lats, models, potències, materials, homologacions..)
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Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per un OC i acta favorable de l'OC (quan la
potència instal·lada >5kw).
Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de ENDESA que hagi fet la connexió i
document de cessió d’instal·lacions.
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Donar d’alta el centre de comandament al sistema centralitzat.
Document de cessió d’instal.lacions.
Si es connecta a un armari existent (escomesa existent) prèvia autorització del Departament d’Enllumenat:
Projecte/Memòria de legalització visat de l’ampliació (esquema unifilar, càlcul de línies..)
Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per una OC i acta favorable de l'OC (quan
l’ampliació de potència sigui > 50% de la potència instal·lada).
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Document de cessió d’instal.lacions.

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les
mateixes.
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions
d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de
Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat
en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les
mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

1.23 - ALTRES CONDICIONS
C)

Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008):
Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i qualificació energètica.

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances
Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar.

D) Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra.
E)

El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous
Reglaments Estatals i el funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent.

Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona.

Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i
Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions.

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments.
Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades
pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics
Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats.
Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix.
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es
trobin en perfectes condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament.
Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres,
realitzada amb els preus unitaris que figuren en el Projecte.
Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la
seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.
Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les
disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan
als suports.

1.21 - TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi
un termini superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i
seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin
produir-se.
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el
valor d'aquestes reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior.

1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del
correcte funcionament de tots els elements integrants de la mateixa.
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2. - CONDICIONS DELS MATERIALS

Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que
pretén instal·lar. Aquest croquis seguirà les indicacions dels plànols de detall.
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

2.1 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, UNE EN 40, i, en tot cas, complimentant el REBT2002, ITC BT 09.

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Lluminàries

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs,
cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin
estat acceptats per la Direcció Facultativa.
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres
que compleixin amb les qualitats exigides.
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que
aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa
de l'obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista.

Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a
la Direcció Facultativa de:
-

Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques.
Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).
Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.
Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598
Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes
documentacions el Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat.

2.1.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient
garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada.

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a
cada u d'ells en els articles d'aquest Plec.

2.1.3 - Normalització

Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i
estimi necessàries per a la millor definició de les característiques dels materials emprats.

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és
procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

2.1.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models
normalitzats per aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment.

2.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament.

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta
designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ:
2.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT
Làmpades i equips
2.3.1 - Perns d'ancoratge

- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
-

Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux
lluminós i una mostra a presentar.
Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli
emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència
a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions
corresponents.

Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i
límit elàstic de 2.400 Kg./cm².
Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es
doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que
haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Quadre d'Enllumenat Públic.
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, que seguirà les indicacions dels
plànols de detalls adjunts, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb
indicació dels tipus que es van a utilitzar.
Cables

Dimensions normals:
A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.
2.3.2 - Tapes i marc per a arquetes

Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una
mostra dels mateixos.

La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563.

Suports

Compliran amb la norma UNE EN 124.

Segons normativa EN-40.

La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE
21123.

Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall.
La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². s/ UNE 21123.

El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
C) Canalització aèria sobre suports.
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
s/n UNE 21030.

Seran segons els plànols de detall adjunts.
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.

2.3.5 - Portalàmpades

Les dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són:

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb
dispositiu de seguretat per evitar que es descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76.
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació.

a)
b)
c)

400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció.
600 x 600 mm., per passos de vorera
600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat.

Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons
de connexió situats davant de quadres d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre.
2.3.3 - Tubulars per a canalització

2.3.6 - Automatismes d'Encesa
Podran estar constituïts per:
2.3.6.2 - Sistemes de Control Centralitzat

2.3.3.1 - Tub de polietilè

2.03.6.2.1- Programador astronòmic amb captació de dades

Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió.

Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.

Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de
portar una guia o fiador pel pas del cable.

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i
visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.

Procedència

Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:
− Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció
de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
− 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:
− Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i
comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.
− 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de
funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.
− 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
− Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments,
etc.
− 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
− 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
− Muntatge en rail DIN 35 mm.

Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

2.3.6.2.2- Sistema de transmissió.

Característiques i tipus

Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle
local, via ràdio a través de la xarxa pròpia, a través del corresponent mòdem.

La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de
28 J per a una altura de 570 mm.
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.
Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.
2.3.4 - Conductors

Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure.

Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC,
del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.

El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.

A) Canalització subterrània.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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capacitat de commutació.
Característiques mecàniques
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.
L'equip ràdio-mòdem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la
coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat.

-

2.3.7 - Caixa de maniobra
2.3.7.1 - Armaris de Maniobra
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic,
a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.
Sistema de fabricació

-

Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032 RGHS 12340 en quadres tipus CITI i gris-negre RAL 7021 RGHS 12340 en MONOLIT.
Procés especial antigraffiti amb capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL I SL
600 BRILLO HLG SYSTEM i assecat especial al forn.
Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadenat.
Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol d’acer inoxidable per a instal.lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns
M16.
Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.

Característiques elèctriques

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO
9001:9008. Els equips han d’incorporar:
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia, segons normes.
Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A· plastificat, cargolat a l’interior de la porta.
Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió.
Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, comunicacions, etc.
En cas de dur comptador, full de verificació i manual del comptador de la companyia subministradora.
Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació i data de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
Marcat CE
Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt.
Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.
Assaigs:
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts i el cablejat.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells.
Verificació de la resistència d'aïllament.
En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència.
Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma.
Verificació del grau de protecció en tota la gamma.

Cablejat:
Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al neutre.
Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 mm2.
Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color negre per a
la fase activa i blau clar per al neutre.
Cablejat de control (Urbilux, circuits de control, comunicacions...) en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color vermell.
Mòdul d’escomesa:
Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Endesa Distribución composta per la CGP amb
bases tipus BUC i la caixa de mesura.
Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia subministradora.
Mòdul d’usuari:
Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65.
La línia general consta de:
- Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1.
- Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada
- Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, mínim 63A en AC-1.
- En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per a pontejar-lo en cas d’avaria.
Línies de sortida
- Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits.
- Línies de sortida a punts de llum:
- Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 10KA.
- Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA.
- Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a mínim.
- Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim PG-29.
Proteccions generals addicionals
- Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademecum de Fecsa-Endesa i les normes d’Endesa
Distribución.
- Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II.
Circuits i elements complementaris
- Enllumenat interior amb làmpada de led’s.
- Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat.
Comunicacions
En cas que l’armari d’enllumenat no tingui prou cobertura Wi-fi s’optarà per les comunicacions tipus radio o fibra. El mòdem instal•lat
serà multioperador i no inclourà targeta de comunicacions.

Característiques constructives
Grau de protecció del quadre:
Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.
Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013
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En instal•lacions amb control punt a punt la transmissió de dades entre el quadre i els punts de llum es realitzarà, a nivell físic, a través

Pàg

15

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

16

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

de la xarxa elèctrica existent (comunicació PowerLine), evitant la instal•lació de cablejat addicional per al control.
Les capes superiors de comunicacions estaran basades en el standard LonWorks EN14908. Els equips transmetran amb una modulació
BPSK sobre una freqüència de comunicació primària centrada a 132KHz i una secundària redundant centrada a 115KHz.
Podran ser dels següents tipus:

S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.
Els suports tindran una garantia de 20 anys.
2.3.8.1 - Braços metàl·lics

2.3.7.2 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera

Característiques

Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador.
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.
Estarà protegit contra contactes directes.
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la
instal·lació.

Construïts en tub amb un diàmetre de 60 mm. d'acer ST 37 (DIN 2448), soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm.
de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en
barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor
fixació a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que
aquests siguin d'absoluta garantia.
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla.

Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió

Protecció contra corrosió

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control
Centralitzat.
Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre
la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.

Característiques elèctriques
Resistència a la protecció
-

Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15%
Freqüència ...... 50 Hz ± 2 Hz
Tensió de sortida .... 3 x 400/230 V ± 1,5%
Tensió d'arrancada ..... 220 V ± 2,5%
Tensió per a reducció de consum;
- Per a Sodi Alta Pressió ......... 185 V.
- Per a Mercuri Alta Pressió ..... 200 V.
Potència i Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora
Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No introdueix distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de
persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm².
Resistència als esforços verticals
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.

Característiques climàtiques
-

Dimensions

Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació)
Altitud màxima. .......... 2.000 m.

Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.
2.3.8.2 - Columnes gran Altura

2.3.8 - Suports

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.

Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu
manteniment.
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada
automàtica en cas de ruptura o fallada del sistema elevador.
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes
directes i indirectes i contra sobreintensitats i curts circuits.
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu
retorciment en l'interior de les columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil.
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada
instal·lada la columna.
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les
condicions de conservació així l'estimin convenient.
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i
comprovació.
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Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva
89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat
fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”.
S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació.
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
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2.3.8.3 - Bàculs i columnes acer galvanitzat

-

No s’acceptaran suports metàl.lics de més de 4 m. Sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del
REBT 2002.
La base dels suports han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm
sobre el paviment.
Els suports metàl.lics disposaran de cartel.les a la part inferior fins una alçada de 150mm.
No s’acceptaran anells ornamentals.

-

Característiques dels elements telescòpics
-

Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor
disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º.
La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en
la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.
segons figura en els plànols adjunts.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts.

Característiques dels elements troncocònics
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per
a altures superiors.
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer st37, segons Norma UNE EN 40, d'una sola peça
fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera
controlada.
Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals,
havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda
interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons
norma UNE 72-402-80.
En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions
indicades en els plànols.
Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb
característiques mecàniques superiors al del material base.
La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500
x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols,
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
Característiques dels elements circulars
-

-

Protecció contra corrosió i pintura complementària
-

-

Es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d’immersió, en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de
600 gr/m² sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i
compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o
superior a 10 anys contra la corrosió.
Tots els suports portaran tractament anticorrosiu tal com s’especifica a l’apartat de 3.4 de Pintura.

Normes de qualitat
Resistència als esforços verticals
-

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.

Resistència als esforços horitzontals
-

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir
de la superfície del sòl que s'indiquen.

Altura útil del pal o
bàcul

Força horitzontal F
(Kg.)

Altura d'aplicació ha
(m)

6
7
8
9
10
11
12

50
50
70
70
70
90
90

3
4
4
5
6
6
7

Resistència al xoc de "cossos durs"

Estaran construïts amb 1 únic segment de diàmetre invariable.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5mm.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

-

En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 350 mm d'altura i cartel•les.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits amb els reforços
interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl•lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per portella per a la sustentació de les caixa portafusibles i per sota
de la portella inferior una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa
de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques
superiors al del material base.
La superfície exterior de les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada columna a més dels corresponents perns.
No s’acceptaran tapajuntes o embellidors a nivell de la rasant.
Els maniguets de muntatge tindran unes mides de Ø60x70 en columnes i Ø60x100 en bàculs.
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-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 K.
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L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un
moviment pendular de ràdio igual a un metre.
L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt
d'impacte, serà de 0,40 m.

Resistència al xoc de "cossos tous"
-

-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit
d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà
seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.
La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda
1,20 m.

-

-

Operacions prèvies
-

-

L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó
net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal
de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre
la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la
mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2
per cm².
Característiques dels diferents tipus de suports, tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són
les que figuren en els corresponents plans.

El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de
xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc.
En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte.
A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran variar-se els tipus de suports, sempre
que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.

-

-

-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de ferro serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada pel
fabricant de la columna.
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa.
Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin
embotits totalment en la columna.
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i
interiorment.
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Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. L'aliatge d'alumini emprada no
superarà el percentatge de Coure (Cu) d’un 0,1% i de Ferro (Fe) d’un 0,6%. En concret s’emprarà un aliatge
Alumini-Magnesi AC-5100 (AC-AlMg3 o L-2340 o Al-Mg3).
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de d’alumini serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada
pel fabricant de la columna.
La columna portarà un ànode de zinc de sacrifici.

2.3.8.6 – Suports d'acer inoxidable
-

2.3.8.4 - Suports de fosa de ferro
-

Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.

2.3.8.5 - Suports de fosa d'alumini
-

Resistència a la corrosió
-

-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. Segons plànol
de detall.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura. Aquesta protecció serà
donada pel fabricant de la columna.
El cinturó de reforç de la columna serà d’acer inoxidable.

2.3.9 - Lluminàries
2.3.9.1 – Llumeneres tipus LEDS
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de
l’enllumenat exterior.
Requeriments del fabricant
-

Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries.
Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de
gestió integral de residus.
Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el preu PVP.
Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori
del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment
del procediment o posteriorment, el Departament d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori
acreditat per ENAC o entitat equivalent.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

22

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Requeriments de la llumenera
A) Temperatura de color (K) del LED:
4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres.
En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, el Departament d’Enllumenat Públic
decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació...
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI):
CRI>70 .
C) Intensitat de funcionament del LED:
Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode.
D) Temperatura d’unió (Tj):
Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de funcionament.
L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia.
En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717
E) Eficàcia del LED ( Díode):
L’eficàcia
com
a
mínim
ha
de
ser
90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK
i
110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .
Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per exemple cada 6 mesos).
F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):
El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total de lúmens
proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un mínim del 80%.
En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim serà del 70%
Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la Norma UNE-EN 13032 (
aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software
lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de
color de la font de llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades)
G) Recanvis i actualitzacions:
Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal•lació del
mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components, sense haver de canviar la
llumenera sencera)
H) Garantia
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la
llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys.
La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb LEDs, font
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra
relatius a la reparació o substitució dels producte.
En el cas de nous productes que no s’hagin instal•lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia, si el
Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es
podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.
I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:
Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica
associada.
S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i
funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El
fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho.
J) Temperatura de funcionament:
La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC.
K) Sistema de refredament:
Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin
acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària:
Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la
corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La
protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP
UNE-EN60598).
Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de
protecció IP UNE-EN60598).
Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a
mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).
M) Connexió, muntatge braç o suport:
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal.lar en una posició incorrecte i
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que eviti el gir/rotació un cop instal.lada.
N) Normativa de lluminàries i components:
Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta de normes indicades
als documents CEI-IDAE esmentat.
Requeriments del Driver
A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera.
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció del 50%
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels
reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel
Departament d’Enllumenat Públic.
D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa
(L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal
d’aconseguir diferents nivells d’il•luminació programables segons demanda.
E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures
ambient de -20ºC a 40ºC
F) Garantia: Garantia mínima de 5 anys.
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC.
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol
altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal.
I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384.
2.3.9.2 – Convencionals
Les lluminàries en aquest capítol descrites tindran un grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips.
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera,
degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 20 anys.
2.3.9.2.1 - Lluminàries de tipus vial
Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:
Adaptació de suport:

Lateral.
Vertical.
Directe sobre façanes.
Reflector i carcassa:
Independent.
Un sol conjunt.
Tancament del conjunt:
Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:
Incorporat.
extern
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques fotomètriques
-

Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries
tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm² i amb recobriment
de silicones resistents a les altes temperatures.
La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel.
La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400
W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu funcionament exterior.
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

Característiques constructives
A) Adaptació a suport
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.
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Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se
per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.

del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Planxa d'alumini

B) Carcassa
Hauran de complir les següents condicions mínimes:
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament, inclús les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Fosa d'alumini
Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

11,00

0,23

0,02

0,10

0,50

0,86

0,11

0,10

Lluminàries tancades
Puresa D'aliatge: 99,7 %
Reflectància especular inicial: 69 %
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)
Gruix de capa anòdica: 4 microns.
Reflectància total:
per a 1 msv: 20 %
per a 10 msv: 60 %

sent la resta alumini

Lluminàries obertes
Gruix capa anòdica: 8 microns
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).
Vidre metal·litzat (característiques)

El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.
E) Cubeta de tancament

Planxa d'alumini
Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions
assenyalades tot seguit:

Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

0,085

0,005

0,015

0,005

0,016

0,150

0,003

0,0018

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012
microns en les obertes.

Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm².
Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.
Policarbonat
Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm².
Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.

Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011.
També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i
sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n
INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques:
La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial.
L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.

Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².
Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm².
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm.

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant
d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil
substitució en cas d'avaria.

Vidre
-

D) Reflectors

F) Juntes

C) Allotjament per a accessoris

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
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-

Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.

S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.
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Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

-

-

Hauran de suportar els següents assaigs:

Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de
forma tal que no pugui desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries.

B) Armadura
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i
tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i
suportarà els següents assaigs:

Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm².
168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510.
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.
168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %.
168 hores = 450 %.
168 hores = 350 %. UNE 53510.
Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61.
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.

Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h .s/n. INTA 16.06.05.
s'obtindran les següents característiques:
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial.
L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

Cautxú microcel·lular
C) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta
mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva
substitució en cas d'avaria.

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.
G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

D) Difusor
Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les
condicions especificades en l’apartat (E) per la cubeta de tancament.

Característiques tèrmiques
Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap
punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.

Característiques de conjunt
Característiques tèrmiques
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se
sense necessitat d’eines o accessoris especials.
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries
obertes.

-

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de
presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o
equip auxiliar.

Característiques de conjunt
Normalització
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia.

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries
tipus vuitcentista, època o similars.

Normalització
2.3.9.2.2 – Lluminàries tipus jardí
-

Característiques elèctriques
-

Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament
de la làmpada per causa de vibracions.
El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.
La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors
de forma que únicament sigui possible una posició de connexió.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i
400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior.

Característiques fotomètriques
-

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE
Publicació núm. 27 i 34.

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.

2.3.9.2.3 - Projectors
Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus:
Lira de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.
Els reflectors i carcassa podran ser:
Independents
Extensiu
Semi-extensiu
Els reflectors podran ser:
Intensiu
Molt intensiu

Característiques constructives

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).

A) Adaptació al suport

Allotjament de l'equip: Incorporat
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Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
Procedència
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449.
-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Els elements d’un equip de làmpada de vapor de sodi d’alta pressió seran:

Característiques Elèctriques
A) Làmpades
-

Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada.
El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les
condicions d’alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del projector.

Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants
Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants més importants
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10%
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%

Característiques Fotomètriques
-

Característiques elèctriques
Temps màxim encebat serà de 5 seg.
Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min
Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V
La tensió d’arc, serà de 100V ± 15%

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control.

Característiques Constructives
A) Adaptació al suport
El projector disposarà d'una lira de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que
s'adapti al d'aquesta.
B) Carcassa
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament.
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles
per a tots els conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics.
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament
garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial.
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.
C) Allotjament per a Accessoris
Tots els projectors disposaran d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels
mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment.
Tots els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles.
D) Reflectors
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies
del seu funcionament inclús en les condicions més extremes.

Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a
làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió
d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons
més.
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament
250º C.
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C.
B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i
aïllament, superant aquests els 2.500 M .
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli
quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la
seva carcassa.
A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.

2.3.9.2.4 - Equips làmpades de descàrrega
A) Dimensions màximes.
Condicions generals
Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents.
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec
estableix per a l’esmentat component, sinó a més components de l'equip complet.

Segons el quadro existent en el plànol corresponent.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
Normalització
POTÈNCIA (W)
Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.
INTENSITAT (A)
RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT

2.3.9.2.5 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió

FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

29

70
220
1

100
220
1,20

150
220
1,80

250
220
3

400
220
4,45

400 T
220
4,60

99,5±5%

60±5%

39±5%

39±5%

1000
220
10,30

1000 T
220
10,60

0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005
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INTENSITAT DE CURT CIRCUIT
MÀXIM (A)

2,10

2,50

3,80

6,30

9,30

9,70

21,60

22,30

INTENSITAT D'ARRANCADA (A)

1,25

1,80

2,40

4,50

6,50

6,50

14,00

14,00

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

13+10
%

15±10%

20±10%

26±10%

35±10%

35±10
%

60±10
%

60±10
%

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

-

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà
durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial.
Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.
Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.
Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.

Assaigs
PÈRDUA DE BALAST (W)
t ºC.
tW ºC.

70
130

70
130

70
130

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la
seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de
referència una potència no inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva
tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les
característiques de l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al
qual és adequat i esquema de connexió.
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm² de secció.
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva
carcassa l'esquema de connexió.
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert.
Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la
Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella.
Característiques impuls
Altura (V)
Forma ona
Direcció
Posició
Temps màxim de pujada T1
Temps duració de l'impuls T2
Freqüència de l'impuls

Sistema Americà
2.
225 ± 25
Quadrada
Un impuls negatiu durant el semiperíode
negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,100 μF
0,95 ± 0,05 μF
Un per cicle.

Sistema Europeu
2.
775 ± 25
Sinusoïdal
Un impuls positiu durant el semiperíode de
l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,60 μF
0,95 ± 0,05 μF
Un per cicle.

Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a
30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o
pèrdua de capacitat superior a la indicada.
Documentació
-

Corbes d'envelliment.
Certificats compliment normes.
Certificats laboratoris oficials.
Protocols dels assaigs realitzats.

Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què
pertany.
Recepció i garantia

Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:
El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.
Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal
en μF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament,
segons Normes UNE 61.048 i 61.049.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no
considerant-los amb suficient aïllament.
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin
soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares
paral·leles per a permetre l'ús d'un connector.
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Garantia

Identificació

2.3.9.2.6 - Condensadors
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A)Assaig d'estanquitat.
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues
desconnectat.
Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2
megaohms.
B)Assaig de sobretensió.
S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura
10º C ±2º C sobre la de l'ambient.
Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
C)Assaig de duració.
Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la
temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient.
D)Mesura de tolerància.
± 1% de la capacitat nominal.

31

Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats
de garantia corresponents, per a aprovació de l'oferta.
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis
Tècnics Municipals i una altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què
figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es
firmarà per a cada escomesa una Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un
valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la
facturació elèctrica.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

32

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Excavació en rasa en terres compactes.
Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada al 90 % del pròctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic.
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu.

3. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

3.1 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL

3.1.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en encreuament de calçada.

3.1.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran
les llosetes, una al costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada.
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una
superfície totalment llisa.
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables
elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m.
3.1.2 - Reposició de paviment en calçada
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta
tensió i telèfons que serà de 250 m.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a
mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de
manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora
necessari.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de
betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació.
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o
Hubbard Field.
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la
temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant.
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la
temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte.
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base
mesurades amb regla de 3 m.
3.1.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat
Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos
seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 60 cm.
- Amplària: 40 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant
el seu estès.
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Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 80 cm.
- Amplària: 50 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub durant el seu estès.
Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de pròctor modificat. Mesurament sobre
perfil 0,350 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,18 m3.
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3.
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament 2 m.
3.1.5 - Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material
autoritzat per la Inspecció Facultativa.
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els
articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant
cura en la seva terminació.
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares
interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell
que les superfícies adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).
3.1.6 - Fonaments
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny.
No inclou aquest article els fonaments per pilons.
Materials
Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.
Característiques generals
Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
Formigonera.
Limitacions
Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per
sota dels 3º C., sota zero.
El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que
el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les
masses de formigó fresc.
En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions
necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó.
Execució
Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.
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En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1.
La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte.
En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de = 100 mm, des de
la canalització.
Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de
presa de terra.
S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó
contaminat amb elles.
Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors.

Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.

Utilització
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per
ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador.
Altures mínimes
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i en les de trànsit rodat de 6 m.
Encreuaments sobre vies públiques
Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin
lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.
Connexions i derivacions

3.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
3.2.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Col·locació de cables
Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les
façanes dels edificis.
En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola.
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable.
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.
Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre es farà una canalització soterrada.

Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del
conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat.
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions. Tant les derivacions com les
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres.
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin
suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.
3.2.3 - Estès de cables subterranis
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions
exagerades.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors
inclosos en la següent taula:

Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani
amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix,
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva
utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable.
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.
En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.

Cables
Amb aïllament i coberta de material plàstic
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

6 vegades el diàmetre.
7,5 exterior cables.

En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la
seva fàcil identificació.
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat.

Encreuament amb altres canalitzacions
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les
canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació
immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable armat en tubular ja construït.

Connexions i derivacions
3.2.4 - Línia de terra
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació.
Identificació dels conductors
S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no
sigui de coure nu.

Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de
coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o
similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable
sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Tipus de cables

3.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE
RZ-06/1KV.
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3.3.1 - Preses de terra independents

La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense
deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una
tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de
defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a
terra.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre
els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se
d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.
Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m², en el cas
que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres.
No es col·locaran piques com a postes a terra.
Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa
equipotencial.
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del
terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces
metàl·liques simplement submergides en aigua.
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de
persones i vehicles.
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i
magnesi.
En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de terra a menys de 15m de la mateixa.

Possibilitats d'aplicació d'altres valors.
Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents
dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades.
3.3.6 - Instal·lació interior
3.3.6.1 - Equip
3.3.6.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm².
S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09.
3.3.6.3 - Caixa portafusibles
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables.
No es permetrà la sortida de cables per la part superior.

3.3.2 - Derivacions
Totes les derivacions es faran a les caixes de connexions dels suports.

3.3.6.4 - Presa de terra

3.3.3 - Arquetes

Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves
corresponents volanderes, tot això en material inoxidable.

Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i davant dels armaris.

3.3.6.5 - Fusibles
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.

3.3.4 - Punts de llum
Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos hauran de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.

3.3.6.6 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.
3.3.7 - Instal·lació d'equips en les lluminàries

3.3.5 - Fixació de braços
El braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al
voltant del pal provocats pel vent.
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa,
gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm.
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

37

Totes les lluminàries disposaran d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran
en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva
eventual substitució.
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la
seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria.
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la
taula de característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una posició de connexió.
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el
contacte central de la làmpada.
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.
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Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.
3.3.8 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
Barcelona, juny de 2013
3.3.8.1 - Equip
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una sola posició de connexió.

EL CAP DEL DEPARTAMENT

LA DIRECTORA DE SERVEIS

3.3.8.2 - Fusibles
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles,
amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables.
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma
UNE EN 21123.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.

Luisa Cabezas Fernandez

Cristina Castells

3.3.8.3 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.

3.4 - PINTURA
3.4.1 - Tractament de la part baixa del suport (RILSAN)
Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del suport amb les següents
característiques:
-

Tots els suports es subministraran de fabrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l’exterior fins
la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest
tractament.
Aquest procés de polimerització s’aplicarà, desprès d’una preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre
la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d’alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé
per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport.
El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita

3.4.2. - Tractaments antigrafittis i antiadhesiu
Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts (incloent el
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust del suport.
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus llis en funció del producte i/o superfície a protegir i segons
indicació de la Direcció Facultativa.
En el tractament llis el procés de pintura consisteix en:
Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.
Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari).
Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat.
Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus SL100
de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor,
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
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Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat
Torrent de l’Olla, 218-220 3a planta
08012 Barcelona
Telèfon 93.291.43.80

Normativa d’obligat compliment per a Instal·lacions
d’enllumenat exterior.
El projecte a presentar ha de complir amb les següents normatives i
directrius bàsiques per aquest departament, a part de les especificades a
projecte:
x

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002.

x

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat
Exterior.

x

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

x

Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d’Enllumenat Públic.
Ajuntament de Barcelona.

x

Pla Director d’Il·luminació de Barcelona.
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INTRODUCCIÓ
La ciutat de Barcelona, a través del l’Agenda 21, ha expressat el seu
compromís per assolir un model de desenvolupament més sostenible,
seguint les directrius establertes per les Nacions Unides, fixant objectius
com:
-

L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental
La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels
renovables
La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i
el reciclatge
La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un
desenvolupament sostenible

-

La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra

-

L’afecció a les aigües i al sòl

-

L’afecció als espais verds

-

L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que
tenen una mobilitat reduïda

Aquests i d’altres objectius han estat incorporats dins els plans de treball de
nombroses àrees, instituts i empreses municipals l’activitat dels quals gira a
l’entorn de les obres: en la seva planificació, projecció, execució, control i
seguiment, etc.
Les obres, molt presents a Barcelona, són un mitjà clar per a la millora
global de la ciutat en serveis, equipaments, infrastructures, etc., però les
seves característiques fan que durant la seva execució s’incideixi en el
medi i sobre les persones de manera directa. És per aquest motiu que és
important que des de les diferents àrees municipals s’internalitzin els
anteriors objectius per tal de fer compatible el benefici que suposen les
obres amb la qualitat de vida de les persones.
En aquest marc, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha impulsat un projecte
que pretén sumar els esforços, els coneixements i l’experiència de totes les
àrees municipals amb un objectiu comú: l’ambientalització de les obres, és
a dir, sistematitzar un procés de treball en diferents fases de les obres que
tendeixi a minorar l’impacte ambiental i social que aquestes poden
ocasionar.
La present guia d’ambientalització de l’execució d’obres, treballada de
manera coordinada i coherent amb l’actualització del Manual de Qualitat de
les obres de la ciutat de Barcelona és un dels resultats del citat projecte.
Es pretén donar unes pautes de treball bàsiques per tal de minimitzar els
principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent els
que es tracten a continuació:
-
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La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols,
el soroll i les vibracions
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AGRAÏMENTS
Amb la finalitat d’aconseguir que el contingut d’aquesta guia sigui de
màxima aplicació i que gaudeixi d’una visió pràctica i amb facilitat
d’implantació a les obres de la Ciutat de Barcelona, al llarg de tot el procés
d’elaboració han col·laborat nombroses persones sense la col·laboració de
les quals hauria estat impossible l’elaboració d’aquesta guia.
Es tracta de persones vinculades directament amb el mon de l’obra, ja sigui
en la planificació, l’elaboració de projectes, l’execució, el control i seguiment
etc., de persones vinculades amb la preservació del Medi Ambient de la
Ciutat i amb la minimització de les molèsties que les actuacions que es
duen a terme a la via pública puguin ocasionar a la ciutadania.
El fet d’unir esforços i d’aportar l’experiència de tots aquests àmbits ha estat
un factor clau per a la concreció de les mesures que es presenten a
continuació.

MESURES OPERATIVES PER A LA
REDUCCIÓ DE L’IMPACTE

Totes les persones i les àrees o empreses municipals a les quals
representen han demostrat el seu compromís ferm en l’ambientalització de
les obres i en fer que pugui ser una realitat a la ciutat de Barcelona. En
aquest sentit cal agrair molt sincerament la col·laboració de:
-

Sector d’Urbanisme i Infraestructures

-

Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial

-

Sector d’Acció Social i Ciutadania

-

Els Districtes de la Ciutat de Barcelona

-

Bimsa i empreses participades

-

Acefat

-

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

-

Barcelona Regional

-

Bagursa

-

Barcelona Serveis Municipals

-

Grup de treball de millora de l’accessibilitat
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Maquinària:

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA – FUMS,
GASOS, POLS I SOROLL

Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor
de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3 minuts.

L’atmosfera és un dels béns comuns que cal preservar, que determina la
qualitat de vida de les persones i que es pot veure afectada de manera
directa per l’execució d'obres.

S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums
o gasos que els que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per
aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa al control periòdic
necessari per tal de poder-ho garantir.

Les principals emissions a l’atmosfera ocasionades per les obres i que
poden incidir en la qualitat de l’aire són els fums, els gasos, la pols, els
soroll i les vibracions.

Producció d’olors a l’obra:

En l’obra cal tenir cura del manteniment i l’ús de vehicles i maquinària per
tal de reduir les emissions de fums i gasos; les operacions d’enderroc i de
manipulació de tot tipus de runes i materials pulverulents són clau en la
generació de pols. L’ús i manteniment de la maquinària, així com el
seguiment dels horaris de treball poden contribuir positivament a la reducció
de les molèsties per soroll i vibracions.

Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el
llindar de percepció olfactiva, de reconeixement o de molèstia es duguin a
terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns d’aquests processos
són, principalment, la pintura i la soldadura.
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions
oloroses caldrà realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en zones el
més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el
pintat a pistola per altres mitjans, etc.)

Seguir una sèrie de pautes de treball pot contribuir a la minoració de
l’impacte que les obres ocasionen a l’atmosfera i, en conseqüència les
molèsties que aquesta pot ocasionar a la ciutadania:

Fums i gasos a causa de l’encesa de focs a l’obra:
FUMS I GASOS:

Està prohibit encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra.

Vehicles:
POLS:
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

Activitats amb materials pulverulents:
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització
d’operacions que impliquin l’ús de materials pulverulents o que puguin
generar pols.

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques i a una velocitat reduïda.

Treballs d’enderroc:

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més
fums/gasos que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV.

Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i
materials que es vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la
formació de núvols de pols.
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Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els
veïns limítrofs del dia i l’hora en que es realitzaran els treballs per tal que es
puguin prendre les mesures que considerin oportunes.

Vehicles:
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament
necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

Càrrega i descàrrega de materials pulverulents:
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es
realitzarà en contenidors o saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics
estancs.

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques.
Circulació de vehicles i maquinària:

La descàrrega de materials d’edificis es realitzarà mitjançant conducció per
tubs, per tal d’evitar les emissions de pols.

Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà
escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de
pols deguda a la circulació.

Roderes de fang a la via pública:
Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa”
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible)

Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la
per tal d’evitar la formació de núvols de pols. El rec es realitzarà quan les
condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en
condicions de sequera.

Operacions de tall a l’obra:
Emmagatzematge de materials pulverulents:
En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques
del tall i del material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall.
Quan la guillotina no es pugui utilitzar i sigui necessari l’ús de disc es
realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no
hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), en les
zones de l’àmbit d’obra que puguin ocasionar menys molèstia. procurant
realitza runa aspiració localitzada.

Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà
sempre en contenidors, saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones o
plàstics estancs.
Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada
del contenidor que els conté.

SOROLL:

El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents
a l’obra és de 2 dies, durant els quals hauran d’estar en contenidors o
saques.

Horari de treball:

En les grans obres, en general, s’han de traslladar tal i com es vagin
generant a l’abocador de runes controlat i/o gestionar el préstec de terres
de qualitat acceptable per rebliments.
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Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00
hores excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00
i les 18:00 hores. Fora d’aquests dies i horaris, únicament estan permeses
les actuacions que tinguin autorització específica per part de l’Ajuntament.
L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra.
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Soroll produït per la maquinària:
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions
brusques i amb una velocitat reduïda.

Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de
Barcelona hauran de disposar de certificat d’homologació CE o certificat de
conformitat CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència
acústica.

S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que
el permès per la normativa vigent i que comprova la ITV.

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts
a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment
de la mateixa.

Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques:
S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades
correctament, utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o
planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o
vianants.

Característiques de la maquinària:
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar
entre elles.

Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.

Soroll produït per l’acció dels operaris:
Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips
de música per tal d’evitar molèsties a la ciutadania.

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel
fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.

Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant
arrossegar-les.

Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la
supressió dels elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària,
especialment de martells i motors.
Generadors elèctrics:
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada
emissió sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits:
-

Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB
de pressió acústica a 1m).
No presentar components tonals en l’espectre de soroll.

No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà
haver-hi generador elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una
escomesa.
Soroll produït per vehicles:
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps
estrictament necessari per a desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor
dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
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NETEJA I RESIDUS

S’haurà de netejar tants cops com sigui necessari, l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o
descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin
embrutir.

Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i
runes i, en conseqüència la generació d’embrutiment. Aquest fet, sumat al
fet que les obres a la via pública estan completament integrades dins l’espai
urbà, fan necessari prendre les mesures que es considerin oportunes per
evitar l’embrutiment dels espais públics.

Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega:
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el
procés per tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera.
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es
netejarà de forma immediata un cop finalitzada l’activitat.

En aquest sentit, mantenir net tant l’interior de l’àmbit d’obra com l’exterior
de la mateixa són aspectes bàsics per evitar les molèsties que
l’embrutiment pot ocasionar als ciutadans.

Neteja de l’interior de l’obra:

Per altra banda, l’elevada quantitat de residus que es generen a l’obra, ja
sigui en els processos d’enderroc o de construcció, requereix d’una correcta
gestió dels mateixos per procurar minimitzar l’impacte que aquests residus
poden ocasionar sobre el medi.

Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra.
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o
sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra, havent-se d’acumular
mitjançant sacs o contenidors.

Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en
fraccions dins la mateixa obra i gestionar-los posteriorment tal i com
assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus que
siguin perillosos, serà una important contribució de l’obra a la minimització
de l’impacte ambiental.

Acumulació de terres i runa:

A continuació s’exposen les mesures a seguir durant l’execució de l’obra
encaminades a la millora de la neteja i la reducció de l’impacte ocasionat
per la generació de residus:

No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra,
excepte en el cas d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per ús
posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s'apilaran al llarg del traçat de
l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s'acumularan en
contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment
es realitza en dies posteriors.

NETEJA:

En qualsevol cas s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap
a l’exterior de l’àmbit d’obra .

Neteja de l’exterior de l’obra:

Contenidors i sacs de runa:

Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui
veure afectat per l’obra amb els mitjans que siguin necessaris, (tanques,
lones, etc.) per tal d’impedir el seu embrutiment.

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar
en més de 30 centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté.
S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi
dipositin altres residus.

Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials
es realitzaran dins de l’àmbit de tancament de l’obra i s’hauran de prendre
les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin
generar.
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Un cop ple, s’ha de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24
hores següents, tal i com requereix l’Ordenança General del Medi Ambient
Urbà.
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Material granular a la via pública:

especials, essent els que s’enumeren a continuació els que habitualment es
poden general a les obres:

En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a
l’obra lliures de material granular. A més de constituir una font
d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i vianants.
Codi CER

S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la
reposició definitiva de l’asfalt en bon estat de conservació, evitant la
formació de grava.

1501
1701

Roderes de fang a la via pública:

1702
1703

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang sobre
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Per tal d’evitar-les, en
aquelles obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un espai mínim
de 2×1m, previ a la sortida de l’obra, de neteja de les rodes dels vehicles
(per exemple, zona de graves o solera de formigó o planxes tipus “religa”
on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant
aigua reutilitzada d’altres processos sempre que sigui possible)

1704

1705

1706

RESIDUS:
1708

Gestió dels residus a l’obra:

200128

La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una
empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
Es poden consultar els gestors inscrits al citat Registre al web de l’Agència
de Residus de Catalunya.

Codi CER
1302

Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al
Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per la Junta de
Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de
l’Agència de Residus de Catalunya.

1307
1406

Identificació i disposició dels residus:
1501

A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament
identificats, i segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en
contenidors especials o amb tancat perimetral.

1701
1702

En aquest sentit s’ha de disposar d’un llistat dels residus que es generen,
identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi
CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no
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RESIDUS NO ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): (01-09)
Envasos de paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics, compostos,
mixtos, de vidre i tèxtils
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Formigó (01), maons
(02), teules (03), materials ceràmics (05) i mescles d’aquests (07)
Fusta, vidre i plàstic: Fusta (01), vidre (02), plàstic (03).
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats:
Mescles bituminoses que no contenen quitrà d’hulla (02)
Metalls, inclosos els seus aliatges: Coure, bronze, llautó (01),
alumini (02), plom (03), zinc (04), ferro i acer (05), estany (06),
metalls mesclats (07), cables que no contenen hidrocarburs, ni
quitrà d’hulla ni altres substàncies perilloses (11)
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de
drenatge: Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
(04)
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant: Materials d’aïllament que no contenen amiant i no
consisteixen en, ni contenen, substàncies perilloses (04)
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a
base de guix que no estan contaminats amb substàncies perilloses
(01)
Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies
perilloses

RESIDUS ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Residus d’olis de motor, de transmissió hidràulica i lubricants
Residus de combustibles líquids: Fueloil i gasoil (01), gasolina (02),
altres combustibles, incloses mescles (03)
Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d´escuma i
aerosols orgànics (procedents de neteja, desgreixatge i
manteniment de maquinària)
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): Envasos
que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats
per aquestes (10).
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Mescles de formigó,
maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies
perilloses (06)
Fusta, vidre i plàstic: Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies
perilloses o estan contaminats per aquestes (03)
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats:
Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla (01), quitrà d’hulla i
productes enquitranats (03)
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Codi CER
1704
1705

1706

1708
200127
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Prevenció de la generació de residus:

RESIDUS ESPECIALS
Tipus i subtipus de residu
Metalls, inclosos els seus aliatges: Residus metàl·lics contaminats
amb substàncies perilloses (09), cables que contenen hidrocarburs,
quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses (10).
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de
drenatge: Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (03)
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen
amiant: Materials d’aïllament que contenen amiant (01), Altres
materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies
perilloses (03), materials de construcció que contenen amiant (05).
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a
base de guix contaminats amb substàncies perilloses (01)
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies
perilloses

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra
per tal d’evitar que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o
contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui
necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials
perillosos o fotosensibles, etc.

Disposició dels residus perillosos a l’obra:
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser
olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, etc., s’han
d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i
a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs
del sol, etc.) Tenir-los molt clarament identificats i localitzats, dins l’obra,
indicant la data d’inici de l’emmagatzematge.
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.
Residus tòxics o perillosos:
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o
canonades no detectats prèviament que continguin o hagin pogut contenir
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els
productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint
el protocol de prevenció de riscos laborals.
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels
materials a través d’una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc
d’Amiant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent.
Reutilització dels residus:
Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com
roques, terres menys bones i àrids en general.
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Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible
tenir a l’obra per a la seva execució disposaran de cubetes de retenció
correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres
elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o
les aigües superficials, en cas de vessament accidental.

AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL
Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de
l’ús d’aigua i de productes químics que, usats o gestionats de forma
incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la
xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les
conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot
arribar a comportar la seva descontaminació.

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles
a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i
de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que
permetin retenir les possibles pèrdues.
Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl:

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram,
seguir procediments adequats per a la neteja de maquinària i l’ús de
productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de
vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de
forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del
sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb
rapidesa davant d’un vessament accidental i així evitar possibles afeccions
a les aigües i al sòl.
Amassament de formigó:
Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins
com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és obligatori l’ús de la
formigonera o la pastera.

Abocaments a la xarxa de clavegueram:
Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de
clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa
podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin
contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.

Protecció/recuperació del sòl:

Aigües derivades de la neteja de maquinària:

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària
i evitar-hi l’estocatge de materials.

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de
maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o
altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà
sobre palets o contingut en contenidors i sempre s’ubicarà dins les tanques
d’obra.

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat
situats lluny d’embornals i altres elements que les puguin posar en contacte
amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

Consums i pèrdues d’aigua:
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar
mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest sentit, s’ha de revisar
periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions
d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de
recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre materials que
impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser
dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un
abocador autoritzat.

Vessaments accidentals de productes:
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mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc
o bé s’anellaran amb pneumàtics.

AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS

En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt
de l’àmbit d’obra mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.
En moltes ocasions les obres a la via pública es duen a terme en espais
propers a arbres, arbustos o zones enjardinades que cal protegir durant la
implantació i execució de les mateixes evitant que es malmetin els espais
verds de la Ciutat.

Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.
S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas
que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i,
en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció
de Serveis d’Espais Verds.

En aquest sentit, s’aconseguirà reduir les afeccions als espais verds
protegint l’arbrat, arbustos i zones enjardinades adequadament, tenint cura
amb els emmagatzematges de materials, amb les operacions amb
maquinària i amb l’obertura de rases pròximes, entre d’altres, realitzant la
seva reposició en el moment òptim per al creixement cada espècie i
reposant el sòl amb les característiques i estructura requerides per cada
tipus d’element vegetal. Aquestes operacions s’hauran de realitzar seguint
les indicacions i de manera coordinada amb la Direcció de Serveis d’Espais
Verds.

En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el
Departament d’Informació de Projectes i Recepcions de la Direcció de
Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació més
adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta,
etc.
Protecció de zones enjardinades i d’arbusts:

Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la
retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar l’operació junt
amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial i la Direcció de Serveis
d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el
protocol de retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les
agressions que el trasplantament pugui ocasionar a l’arbrat.

Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements
estranys, escombraries, runa, etc. Tampoc s’hi pot efectuar l’abassegament
de materials ni posar-hi casetes d’obra.
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona
afectada, però mantenir el de la zona no afectada.

Protecció de l’arbrat:

Reposició del sòl:

Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2
metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en
aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament
materials ni s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària.

A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a
plantació i de terra de textura arenosa que requereix cada espècie. A més,
caldrà preveure el sistema de drenatge.
- Arbres: 1m (plantació) + 0,5m (terra arenosa) + drenatge
- Arbusts: 0,5m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge
- Gespa: 0,3m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge

Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de
l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) de 20
cm de gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de taulons o d’algun
altre material semblant.

Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es
correspongui o sigui compatible amb el material de destí en quant a
estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el nivell del sòl a
la cota existent anteriorment.

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per
l’execució de l’obra mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a

Període de trasplantament d’arbres:
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AFECCIÓ A LA MOBILITAT
DELS,VEÏNS,VIANANTS I A L’ACTIVITAT
ECONÒMICA I D’EMPRESES

Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període
indicat per cada una de les espècies a trasplantar:
- Caducifolis de clima fred: hivern
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la
brotada primaveral i de tardor)
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final
d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor)
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i
començament d’estiu (preferentment palmeres i similars)

En la implantació d’obres a la via pública es fa necessari envair, parcial o
totalment els espais reservats per al pas de vianants, fent que aquests
hagin de canviar el camí de pas habitual i que al seu pas es trobin més
obstacles del que és habitual.
Aquesta afectació, que pot generar molèsties als veïns, vianants, que
diàriament circulen per la zona afectada per l’obra, té una especial
rellevància quan es tracta de persones amb mobilitat reduïda.
És per aquest motiu que en aquesta guia, donant el sentit més ampli a
l’ambientalització, es fa incís en els diferents impactes al medi natural que
pot ocasionar l’execució de l’obra i també en l’impacte social, en concret,
l’impacte sobre els vianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses .
Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació
adequada als vianants, garantir un pas adaptat, lliure d’obstacles i
correctament identificat, es podrà facilitar la circulació de les persones i
minimitzar les molèsties que aquestes puguin patir com a conseqüència de
l’execució de l’obra.

Informació prèvia de l’obra:
48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona
afectada per l’obra mitjançant cartells a les porteries i cartells identificatius a
la mateixa obra i les entitats de la Ciutat de persones cegues i a les
federacions d’entitats de persones amb discapacitat física.
El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra,
de manera que no suposi un obstacle per a la circulació de vianants i estarà
escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les persones amb baixa
visió.
Pas temporal de vianants:
En els casos que l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants
(voreres, zones de vianants, etc.) cal habilitar espais de pas alternatiu amb
una amplada mínima d’1,40 metres i una alçada mínima de 2,1 metres lliure
d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure de pas
ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim.
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Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà
desviar els vianants, veïns i clients per un itinerari que la compleixi. Quan
les amplades de pas existents a la zona afectada per l’obra ja no compleixin
aquest criteri, s’haurà de desviar la circulació de vianants per un recorregut
que tingui una amplada mínima igual a l’existent i mai inferior als 0,9m.
Tanques de protecció de l’obra:
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients, hauran d’estar en tot
moment nets i lliures de material de l’obra, no podran incloure cap escala ni
graó aïllat i el paviment ha de ser dur, no lliscant i sense regruixos diferents
als propis del gravat de les peces.

Tota obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut, dels passos de
vianants i de vehicles mitjançant tanques que cal mantenir en bon estat al
llarg de tota la durada de l’obra. No es permet la substitució de tanques per
cordes, cables, malles, cintes o similars.

Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones
amb cotxets els passos alternatius de vianants no podran tenir escales i, en
cas d’haver de superar desnivells, el pendent transversal serà inferior al 2%
i el longitudinal:
- ≤ 10% per longituds de rampa < 3 m
- ≤ 8% per longituds de rampa < 6 m
- ≤ 6% en la resta de casos

Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si
fermament i amb una separació màxima d’11 centímetres.
Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense caires vius, no
autolliscants, resistents a la bolcada, col·locades de manera que ocupin tot
el perímetre de l’obra, replega de materials, etc.

Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els corresponents
elements de protecció, amb etiquetes de senyalització ben visibles, amb
característiques òptimes de lectura i amb llums de posicionament. Les
etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol
d’accessibilitat.

Les tanques de protecció de rases cal que estiguin separades com a mínim
uns 50 cm de la part més exterior de la rasa.
En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat,
els peus no han de sobresortir més per la banda de vianants que per la
banda de l’obra.

No s’utilitzarà la via pública per part de l¡’empresa constructora com a espai
de magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui
possible.

Planxes de cobertura de rases:
Col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de
manera que no es moguin al pas dels vianants.

Enllumenat d’abalisament
Estan prohibits els taulons de fusta per a cobrir les rases.
Tot el perímetre de l’obra ha d’estar il·luminat, tant si ocupa part de la
calçada o la vorera com si no. L’enllumenat ha d’estar operatiu tota la nit i
durant el dia en cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses (dies
ennuvolats, etc.)

Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat.
Afecció d’accessos de vianants:

Operacions d’entrada i sortida de l’obra:

Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges, a
les empreses, activitat economica i espais de lleure estiguin lliures
d’embrutiment i materials d’obra. Els accessos provisionals han de complir
tots els requisits dels passos temporals de vianants.

Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra estaran dirigides pel
personal responsable de l’obra, donant indicacions al conductor i avisant els
vianants i els vehicles rodats.

Garantir l’accés dels vianants, veïns, activitat ecomòmica i d’empreses als
serveis bàsics com contenidors, papereres, etc.
Contenidors de runa:
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Els grans contenidors d’obra remolcables, de forma trapezoïdal que
s’instal·len a les voreres, han de protegir-se adossant una tanca sense
arestes, des del terra fins al seu extrem superior, als seus costats curts.

Referències normatives i tècniques consultades per a l’elaboració de la present
guia i de referència per a l’ampliació d’informació que permet contribuir a la
reducció de l’impacte ambiental i social ocasionat per les obres.

El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de
sobresortir de les verticals que formen els seus límits.

Referències normatives:

Senyalització i protecció de bastides:

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de
l’Atmosfera.

El pas per als vianants, ha de complir els criteris generals: tenir una
amplada mínima d’1,4 metres, una alçada mínima de 2,1 metres lliure
d’obstacles i una amplada lliure de pas en els canvis de direcció que
permeti inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, com a mínim.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de
maig.

Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 metres, caldrà
considerar una amplada de pas inferior, però mai menor als 0,9m.
Quan l’amplada de la vorera (< 1,5m) fa que la instal·lació de la bastida no
permeti el pas de vianants per la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar
l’itinerari alternatiu accessible.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.

Les bastides s’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i
continuats que restin il·luminats tota la nit i de dia quan les condicions
atmosfèriques siguin adverses.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona,
publicada al BOP de 16 de juny de 1999.

Els muntants s’han de protegir amb elements de color contrastat,
preferentment vermell, des del terra fins a un mínim d’1,60m.

Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.

Si el pas a l’interior de la bastida no és accessible, s’ha de disposar d’un
senyal de detenció que tanqui el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de
la bastida.

Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de la Ciutat de
Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998.

S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de
tota la bastida (zona de protecció) perquè pugui ser detectada pels
discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de
juliol, reguladora dels residus.

Està prohibit utilitzar cordes, cables o similars.

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.

Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la
presència d’obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè
puguin servir, alhora, de línia d’orientació.

Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE,
de la Comissió, de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió,
Decisió 2001-118, de 16 de gener, Decisió 2001-119, de 22 de gener, i per
la Decisió del Consell Decisió 573-2001, de 23 de juliol.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
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Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 3a
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Qualitat urbana a les obres de canalització a la ciutat de Barcelona. Curs de
formació. 2008. Acefat.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.

Manual Buenas prácticas ambientales en la ejecución de las obras. 2004.
Esteyco, calidad y medio ambiente.

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.

Normativa de comunicació per a les obres municipals. Juliol 2009.
Ajuntament de Barcelona.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i enderroc.
Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic
municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991.
Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992.
Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública,
de 27 de març de 1979.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, de 24
de març de 1999.
Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de la Ciutat de
Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998.

Altres referències tècniques:
Manual de Qualitat de les obres. Implantació i incidència en l’àmbit de
domini públic. 1999. Ajuntament de Barcelona.
Gestió Ambiental en l’execució d’obres. 2002. Construccions Rubau i
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Manual de Bastides. Mobilitat i accessibilitat. 2007. Grup de Treball per a la
millora de l’accessibilitat. Ajuntament de Barcelona.
The control of dust and emissions from constructuion and demolition. Best
practice guidance. 2006. London Councils.
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1.1 Gamma cromàtica

1.
El blanc, el negre i el groc són els colors corporatius d’aquesta normativa. La seva presència i correcta reproducció
són imprescindibles per a reforçar la imatge. Aquests colors s’han d’aplicar en les versions següents segons el
mètode utilitzat per a reproduir-los.

Elements estructurals

PANTONE NEGRE
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R:0 G: 0 B: 0

PANTONE BLANC
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R:255 G: 255 B: 255

PANTONE 116
C: 0 M: 16 Y: 100 K: 0
R:255 G: 211 B: 0
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1.2 Tipografies

1.3 Elements bàsics

La tipografia AKKURAT és la corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Els elements bàsics de les peçes de comunicació són:
Barra d’obres, denominació, titular, texte informatiu, tancament, signatura de l’Ajuntament de Barcelona
i, en cas necessari, una foto o mapa. També queda reservat un espai per logotips o noms d’altres institucions.

BARRA D’OBRES

Akkurat Regular

DENOMINACIÓ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@

PICTOGRAMA
TITULAR

TEXTE INFORMATIU

TANCAMENT

ALTRE INFORMACIÓ
O LOGOTIPS D’ALTRES INTITUCIONS

SIGNATURA AJUNTAMENT

Akkurat Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

NOTA: En cas de no poder fer servir la tipografia corporativa, es farà servir la tipografia ARIAL.
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1.4 Signatura Ajuntament de Barcelona

1.5

Elements Gràfics:
Barra d’obres

Per aplicar correctament la signatura de l’Ajuntament es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació
que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

La barra d’obres sempre es situa a la part superior de la peça. Està composada de peçes blanques i grogues tallades
en un angle de 45º. La distancia de separació entre elles és simétrica.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensan
Pensant
Pens
antt en les
les persones,
per
p
erso
sone
nes,
s,
impu
im
puls
lsan
antt Barcelona.
Barc
Ba
rcel
elon
ona.
a.
impulsant
Data previsió finalització:
Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:
Març 2012

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

45º

45º

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

X

X

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:
Març 2012

PRODUCTE
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primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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1.6

Elements Gràfics:
Pictograma d’obres

1.7

El pictograma d’obres es la icona que identifica les obres.
Es pot descarregar a:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

Elements Gràfics:
Marc d’Imatges i plànols

Les imatges (fotografíes o plànols) es colocaràn enmarcades de la següent manera:
Amb les cantonades arrodonides i amb una ombra paral.lela desenfocada.
Adjuntem les especificacions per a una peça de mida DINA4 (o similar)
En cas de peçes especials s’haurà de aconseguir que l’efecte sigui el més semblant possible a aquesta guia.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared inmportant 1812.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
p
,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:
Març 2012
M

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:
Març 2012

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Indicacions per a les cantonades arrodonides.

Indicacions per a l’ombra.

Indicacions del programa Indesign CS5. Els valors son iguals per altres programes.
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1.8

Elements Gràfics:
Plànols

1.9

Informació 010.
Textes de cost de trucada.

Un dels textos de la “llima” blanca pot ser el 010. En el cas d’incloure-ho, caldrà incloure el text del cost de trucada.
Els texts de cost de trucada del 010 se situaran fora del marge de protecció en el lateral oposat on la signatura estigui
col·locada. La grandària del text legal no pot ser menor a 3 punts. En els formats que tinguin cara i dors, el text legal
sempre estarà en la cara on estigui situat la “llima” amb la informació.
En cas de dubte es pot consultar el manual d’identitat

L’espai que es marca per a plànols, és flexible. Segons la importància del plànol es pot modificar.
De la mateixa manera, si per necessitats de comunicació s’han de fer servir dos mapes, ocuparàn l’espai del gran.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Text cost de trucada Barcelona: “Telèfon 010.Establiment: 0,373 €. Cost/min: 0,089 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.”
Text cost de trucada Àrea Metropolitana: “Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Establiment: 0,108€. Cost/min: 0,411 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

Exemples:

Per aplicar correctament el text de cost de trucada es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació
que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant Barcelona”.
També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaràn als vivers municipals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaràn a la planta de compostatge per
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Data previsió finalització:

Març 2012

“Telèfon 010: Establiment: 0,46 “. Cost/ min: 0,06 “.Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Plaça de la Gardunya

“Telèfon 010: Establiment: 0,46 “. Cost/ min: 0,06 “.Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Zona d’actuació:

Exemples:

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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2.0

2.

Per a cartes i sobres que acompanyin l’envïament de les comunicacions de les obres
municipals es faràn servir les corporatives de l’Ajuntament de Barcelona
Es pot consultar el manual:
2. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona
3. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

Productes de comunicació
des de l’inici fins al final de les obres.

Normativa de comunicació per a les obres municipals

Cartes i sobres

que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la
següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

13
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2.1

2.2

Flyer

Avís a l’escala sense mapa. Horitzontal

El flyer es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Format:
210x110 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Format:
297x210 mm

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 180gr.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

10 mm

10 mm

10 mm
Barra obres:
20 mm

Cara:

15 mm

10 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
40mm

15 mm

15 mm

Denominació:
Akkurat Bold
10 pt

Barra obres:
30 mm

Titular:
Akkurat Bold
30 / 50 pt

10 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
53,5 mm

Signatura:
20 mm
10 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Dors:

10 mm

10 mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Barra obres:
20 mm

Denominació:
Akkurat Bold
15 pt
Titular:
Akkurat Bold
40 / 65 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 / 14 pt
Tancament:
Akkurat Bold
26 pt
15 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening
cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting
and disturbing love affairs. Gràcies per la vostra col·laboració.

Plànol / imatge:
75 mm

5 mm

Dades:
Akkurat Regular / Bold
14 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
10 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

Tancament:
Akkurat Bold
15 pt

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

Plànol / imatge:
75mm
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2.3

Avís a l’escala sense mapa. Vertical

2.4

Avís a l’escala amb mapa. Horitzontal

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Format:
210x297 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Format:
297x210 mm

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm

Pictograma:
70 mm

15 mm

Plànol / imatge:
85 mm

15 mm

Barra obres:
30 mm
10 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

10 mm

Denominació:
Akkurat Bold
15 pt

Pictograma:
37 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

Titular:
Akkurat Bold
25 / 50 pt

Titular:
Akkurat Bold
35 / 65 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 / 16 pt
Tancament:
Akkurat Bold
21 pt
Dades:
Akkurat Regular / Bold
14 pt

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

Plànol / imatge:
110 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared inmportant 1812.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona
Data previsió finalització:
Març 2012

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

15 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

Tancament:
Akkurat Bold
17 pt
10 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm
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2.5

Avís a l’escala amb mapa. Vertical

2.6

Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Transplantament arbrat.

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Format:
210x297 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de transplantament
en l’arbrat d’una obra.

Format:
297x210 mm

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

Plànol / imatge:
170mm

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
38,5 mm

Denominació:
Akkurat Bold
12 pt
15 mm

15 mm

15 mm

Titular:
Akkurat Bold
30 / 50 pt
Barra obres:
30 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

Pictograma:
54 mm
Plànol / imatge:
110mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaràn als vivers municipals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaràn a la planta de compostatge per
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

15 mm
Denominació:
Akkurat Bold
14 pt
Titular:
Akkurat Bold
24 / 40 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
14 / 22 pt
Tancament:
Akkurat Bold
20 pt
15 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage and he became. Gràcies per la vostra col·laboració.

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Tancament:
Akkurat Bold
16 pt

Signatura:
30 mm
15 mm

10 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

19

Normativa de comunicació per a les obres municipals

20

2.7

Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Reciclatge arbrat.

2.8

Anunci prensa. Color versió vertical. Color.

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de reciclatge
en l’arbrat d’una obra.

Format:
297x210 mm

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297mm)

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

20 mm

Plànol / imatge:
170mm

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
15 mm

15 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

15 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

Pictograma:
54 mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaràn als vivers municipals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaràn a la planta de compostatge per
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
38,5 mm

Barra obres:
30 mm
15 mm
Denominació:
Akkurat Bold
14 pt

Denominació:
Akkurat Bold
12 pt
Titular:
Akkurat Bold
30 / 50 pt

Titular:
Akkurat Bold
24 / 40 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
14 / 22 pt

Plànol / imatge:
110mm

Tancament:
Akkurat Bold
20 pt
15 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm
10 mm
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage and he became. Gràcies per la vostra col·laboració.

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Tancament:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

21

Normativa de comunicació per a les obres municipals

22

2.9

Anunci prensa. Color versió horitzontal. Color.

2.10

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaisat
(297x210mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

10 mm

Planòl / imatge:
85mm

Format:
Variable.
Exemple
(210x70mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

20 mm

Anunci prensa. Color versió faldó. Color.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

10 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
10 mm

10 mm

Pictograma:
40mm

Barra obres:
15 mm

Plànol / imatge:
110mm
Denominació:
Akkurat Bold
14 pt
Titular:
Akkurat Bold
35 / 50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

5 mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

Pictograma:
40mm

Març 2012

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous subject matter. Gràcies per la vostra col·laboració.

primera línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving
Cambridge, Byron set out on appeared a long. Gràcies per la vostra col·laboració.

10 mm

10 mm
Tancament:
Akkurat Bold
22 pt

Data previsió finalització:

PLA D’OBRES DE MILLORA

PLA D’OBRES DE MILLORA

Denominació:
Akkurat Bold
9 pt

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Titular:
Akkurat Bold
18 / 32 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
9 / 12 pt

Tancament:
Akkurat Bold
15 pt

Data previsió finalització:

Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

23

Normativa de comunicació per a les obres municipals

24

2.11

Anunci prensa. Color versió vertical. Blanc i negre.

2.12

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

planòl / imatge:
170mm

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaisat
(297x210mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

20 mm

Anunci prensa. Color versió horitzontal. Blanc i negre.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

20 mm

20 mm

10 mm

Plànol / imatge:
85mm

10 mm

Barra obres:
20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
38,5 mm

10 mm

Denominació:
Akkurat Bold
12 pt

Pictograma:
40mm

Titular:
Akkurat Bold
30 / 50 pt

Plànol / imatge:
110mm
Denominació:
Akkurat Bold
14 pt
Titular:
Akkurat Bold
35 / 50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

Plànol / imatge:
110mm

Tancament:
Akkurat Bold
22 pt

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving
Cambridge, Byron set out on appeared a long. Gràcies per la vostra col·laboració.

10 mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
Data previsió finalització:

Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage and he became. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 pt

Tancament:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

25

Normativa de comunicació per a les obres municipals

26

2.13

Anunci prensa. Color versió faldó. Blanc i negre.

2.14

Format:
297x210 mm

Format:
Variable.
Exemple
(210x70mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Avís a l’escala sense mapa

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

15 mm

10 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

15 mm

15 mm

10 mm
Barra obres:
15 mm

Barra obres:
15 mm
5 mm

Pictograma:
40mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

Data previsió finalització:

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous subject matter. Gràcies per la vostra col·laboració.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

PLA D’OBRES DE MILLORA

Pictograma:
53,5 mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Signatura:
20 mm

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

10 mm

Denominació:
Akkurat Bold
9 pt

Titular:
Akkurat Bold
18 / 32 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
9 / 12 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold
14 pt

Tancament:
Akkurat Bold
15 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia

15 mm
Denominació:
Akkurat Bold
16 pt
Titular:
Akkurat Bold
25 / 45 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 / 16 pt
Tancament:
Akkurat Bold
20 pt
Signatura:
30 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

15 mm

UNIÓ EUROPEA

1

51 mm
3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO 2*

UNA MANERA DE FER EUROPA

35,5 mm

67 mm

Fons Gris: (15% de Negre)
Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Normativa de comunicació per a les obres municipals

27

Normativa de comunicació per a les obres municipals

3

Tipografies Fons Europeu
1 Helvètica Neue Bold 17 pt
2 Helvètica Neue Bold 15 pt
3 Helvètica Neue Bold 21 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

28

2.15.1

Aplicació de logotips d’altres institucions. 1 logotip

2.15.2

Aplicació de logotips d’altres institucions. 2 logotips

Si s’han d’afegir logotips, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament de
Barcelona.

Si s’ha d’afegir més d’un logotip, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament
de Barcelona, fent que l’alçada de les lletres del logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

Fent que l’alçada de les lletres siguin de la mateixa mida que l’alçada de les lletres del
logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

S’aplicaràn preferentment de color negre.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

S’aplicaràn preferentment de color negre.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

15 mm

Data previsió finalització:
Març 2012

PLA D’OBRES DE MILLORA

PLA D’OBRES DE MILLORA
P

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

ES
ESTEM
CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SU
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

A
After
av
leaving
Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
tthat furnished
n
Pilgrithe subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
m
h opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

D
Data
previsió finalització::
Març 2012
M

P s
Pensant
en les persones,
iimpulsant
impu
ulsant
u
Barcelona.

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

20 mm

Data previsió finalització:
Març 2012

Normativa de comunicació per a les obres municipals

PLA D’OBRES DE MILLORA

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.
Data previsió finalització:
Març 2012

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2
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Normativa de comunicació per a les obres municipals

30

2.16

Avís al comerç

2.17

Per a la comunicació d’avís al comerç es farà servir la peça (2.2-2.3) Avís a l’escala.

Avís al comerç
Banderola veneciana
Format:
90x240 cm

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers que s’han de tallar
i que tenen comerços oberts.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

113 mm

113 mm

Barra obres:
200 mm

80 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

15 mm

15 mm

15 mm

Barra obres:
30 mm

EL COMERÇ,
OBERT PER OBRES

Titular:
Akkurat Bold
200 / 240 pt

DURANT LES OBRES L’ARRANJAMENT,
ELS COMERÇOS DEL CARRER
MALLORCA ESTÀN OBERTS

Subtitular:
Akkurat Bold
100 / 140 pt

10 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
53,5 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812. Gràcies per la vostra col·laboració.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Denominació:
Akkurat Bold
15 pt

Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”

Titular:
Akkurat Bold
40 / 65 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
12 / 14 pt
Tancament:
Akkurat Bold
26 pt
15 mm

Dades:
Akkurat Regular / Bold
14 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm

Comerços:
Akkurat Bold
100 pt

15 mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

bcn.cat/
nom del web

Tancament:
Akkurat Bold
120 pt

160 mm

80 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

31

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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2.18

Avís al comerç
Torreta

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers que s’han de tallar la circulació més de
dos mesos degut a actuacions singulars i que tenen comerços oberts.

3

Format:
300x100 cm

Senyalització a l’obra

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

120 mm

120 mm

200 mm

100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

DURANT LES OBRES
L’ARRANJAMENT,
ELS COMERÇOS
DEL CARRER
MALLORCA
ESTÀN OBERTS
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.
bcn.cat/
nom del web

Denominació:
Akkurat Bold
105 pt
Titular:
Akkurat Bold
170/230 pt

Comerços:
Akkurat Bold
105 pt

Tancament:
Akkurat Bold
120 pt

180 mm

90 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

33

Normativa de comunicació per a les obres municipals

34

3.1

Cartell d’obres 270x200

3.2

Format:
270x200 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

100 mm

100 mm

Dades:
Akkurat Regular 180 pt
Akkurat Bold 200 pt
Dades:
Akkurat Bold / Regular 120 pt

130 mm

130 mm

Barra obres:
200 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Arquitectes:

Aparelladors:

Març 2012

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

Format:
400x450 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

100 mm

informació:
Akkurat Regular 100 pt

Pictograma:
500mm

Cartell d’obres 400x450

bcn.cat/
nom del web

Barra obres:
440 mm

100 mm
100 mm
Pictograma:
630mm
Titular:
Akkurat Bold
400-550 pt

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Dades:
Akkurat Regular / Bold 160 pt
Akkurat Regular 120 pt

100 mm

Titular:
Akkurat Bold
800-1000 pt

Signatura:
260 mm

830 mm
130 mm

Dades:
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

Dades:
Akkurat Bold/Regular 200 pt

Data previsió finalització:

Arquitectes:

Aparelladors:

Març 2012

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Dades:
Akkurat Bold 200 pt
Akkurat Regular 200 pt

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

1500 mm

bcn.cat/
nom del web

Signatura:
470 mm
235 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.3

Tanca d’obres mòbil

3.4

Format:
70x80 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 270x200
Format:
270x200 cm

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant

40 mm

40 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
80 mm

100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

40 mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

Pictograma:
500mm
Pictograma:
150mm

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.
Dades:
Akkurat Regular 180 pt
Akkurat Bold 200 pt

Data previsió finalització:

Arquitectes:

Aparelladors:

Març 2012

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

40 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Pensant en les persones, impulsant Barcelona.
Dades:
Akkurat Regular / Bold 40 pt

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

Denominació:
Akkurat Bold
50 pt

Dades:
Akkurat Bold / Regular 120 pt

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

Tancament:
Akkurat Bold 220 pt
Dades:
Akkurat Regular / Bold 160 pt
Akkurat Regular 120 pt

Signatura:
260 mm

UNIÓ EUROPEA

530 mm
Tancament:
Akkurat Bold
65 pt
20 mm

3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO

UNA MANERA DE FER EUROPA

Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

2600 mm

Signatura:
100 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Titular:
Akkurat Bold 320- 450 pt

130 mm

Titular:
Akkurat Bold
140-175 pt

Fons Gris: (15% de Negre)

primera línia
segona línia

bcn.cat/
nom del web

Denominació:
Akkurat Bold 146pt

Tipografies Fons Europeu
1 Helvètica Neue Bold 430 pt
2 Helvètica Neue Bold 387 pt
3 Helvètica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

50 mm

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contaclessa

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.5

3.6

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 400x450
Format:
400x450 mm

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Lona General

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

130 mm

130 mm

130 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
440 mm

100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
630mm

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.
Dades:
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

Dades:
Akkurat Bold/Regular 200 pt

Data previsió finalització:

Arquitectes:

Aparelladors:

Març 2012

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Pictograma:
440mm

Denominació:
Akkurat Bold
230 pt
Titular:
Akkurat Bold
680 - 750 pt

Data previsió finalització:

Març 2012

Tancament:
Akkurat Bold
330 pt

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Titular:
Akkurat Bold 400 pt
100 mm
primera línia
segona línia

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

120 mm

Dades:
Akkurat Bold 200 pt
Akkurat Regular 200 pt
Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

bcn.cat/
nom del web

Denominació:
Akkurat Bold 146 pt

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

200 mm

Tancament:
Akkurat Bold 200 pt

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contacless

Signatura:
470 mm
235 mm

UNIÓ EUROPEA

1020 mm

3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO

UNA MANERA DE FER EUROPA

Fons Gris: (15% de Negre)
Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Normativa de comunicació per a les obres municipals

ÚNICAMENT A LES LONES QUE COMUNIQUIN OBRES DE CIUTAT S’AFEGIRÀ UNA LONETA FRONTLINE DE 10
X 10 cm. (a color)i de 450 grm2 i a la part dreta superior, amb les següents dades Contactless. Recomanem
la lona frontline i no el vinil perquè aquest últim tindrà molt poca durada.

Tipografies Fons Europeu
1 Helvètica Neue Bold 430 pt
2 Helvètica Neue Bold 387 pt
3 Helvètica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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3.7.1

Lona General amb informació de operadors / gestors / informació extra

3.7.2

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Lona General amb logotips d’altres institucions

Si s’han d’afegir logotips, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament de
Barcelona.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

Format:
350x120 cm

Fent que l’alçada de les lletres siguin de la mateixa mida que l’alçada de les lletres del
logotip de l’Ajuntament de Barcelona.
S’aplicaran preferentment de color negre.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

100 mm

100 mm

Pictograma:
440mm

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
440mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt
Akkurat Bold
/Regular 80 pt

Data previsió finalització:

Març 2012
Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Data previsió finalització:

Març 2012

Denominació:
Akkurat Bold
146 pt

Denominació:
Akkurat Bold
260 pt

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Pensant en les persones,
iimpulsant Barcelona.

Titular:
Akkurat Bold 450 pt
100 mm
p
primera
línia
segona línia

120 mm

Titular:
Akkurat Bold 400 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

100 mm
primera línia
segona línia

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contacless

Tancament:
Akkurat Bold 180 pt

120 mm

Tancament:
Akkurat Bold 200 pt

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contacless
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Març 2012

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ÚNICAMENT A LES LONES QUE COMUNIQUIN OBRES DE CIUTAT S’AFEGIRÀ UNA LONETA FRONTLINE DE 10
X 10 cm. (a color)i de 450 grm2 i a la part dreta superior, amb les següents dades Contactless. Recomanem
la lona frontline i no el vinil perquè aquest últim tindrà molt poca durada.
ÚNICAMENT A LES LONES QUE COMUNIQUIN OBRES DE CIUTAT S’AFEGIRÀ UNA LONETA FRONTLINE DE 10
X 10 cm. (a color)i de 450 grm2 i a la part dreta superior, amb les següents dades Contactless. Recomanem
la lona frontline i no el vinil perquè aquest últim tindrà molt poca durada.

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.8

Lona General desdoblada en dues tanques

3.9

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”. També, sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de millora”.

100 mm

Lona General amb imatge virtual

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

Pictograma:
440mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Denominació:
Akkurat Bold
146 pt

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Març 2012

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

100 mm

100 mm

primera línia
segona línia

Barra obres:
200 mm
90 mm

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Subtitular:
Akkurat Bold 200 pt

PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Pictograma:
800mm

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contacless

Data previsió finalització:

Març 2012

100 mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia

Denominació:
Akkurat Bold
146 pt
Titular:
Akkurat Bold 400 pt
90 mm
Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

100 mm

120 mm
Barra obres:
200 mm

Informació:
Akkurat Regular 80 pt

100 mm

100 mm

120 mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

100 mm

Titular:
Akkurat Bold 400 pt

imatge:
800mm

100 mm
Data previsió finalització:

Tancament:
Akkurat Bold 170 pt

Mida Imatge
BCN SMART CITY
Contacless

Març 2012

Pictograma:
440mm

Gestor: BIM/SA
Operador: imatge
Direcció d’obra: Nom i Cognom
Coordinador de Seguretat i Salut: Nom i Cognom
Direcció d’execució: Nom i Cognom

100 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
240 mm
120 mm

ÚNICAMENT A LES LONES QUE COMUNIQUIN OBRES DE CIUTAT S’AFEGIRÀ UNA LONETA FRONTLINE DE 10
X 10 cm. (a color)i de 450 grm2 i a la part dreta superior, amb les següents dades Contactless. Recomanem
la lona frontline i no el vinil perquè aquest últim tindrà molt poca durada.

Normativa de comunicació per a les obres municipals

ÚNICAMENT A LES LONES QUE COMUNIQUIN OBRES DE CIUTAT S’AFEGIRÀ UNA LONETA FRONTLINE DE 10
X 10 cm. (a color)i de 450 grm2 i a la part dreta superior, amb les següents dades Contactless. Recomanem
la lona frontline i no el vinil perquè aquest últim tindrà molt poca durada.
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3.10

Lona General amb localització de punts d’interés

3.11

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

Lona General amb localització de punts d’interés. Annex.

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línea que pertoqui. La línea de transport anirà recuadrada en fons blanc.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línea que pertoqui. La línea de transport anirà recuadrada en fons blanc.
Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones amb indicadors intercalades.

100 mm

senyals:
440mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
200 mm

100 mm

100 mm

L1

senyals:
440mm

100 mm

100 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia

Signatura:
240 mm

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

120 mm

120 mm

L1

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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L1

L1

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Normativa de comunicació per a les obres municipals

46

3.12

Lona General afectació a comerços

3.13

Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir si la visibilitat d’un comerç queda afectada.

Lones especials.

Format:
350x120 cm

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.
La col.locació serà la següent:
Primera lona: Lona General.
Segons la mida de l’espai a cobrir cada 5-8 lones s’alternarà la Lona General i la Lona
de Concepte.

100 mm

100 mm
Barra obres:
200 mm
100 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Març 2012

senyals:
540mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Espai per al
nom dels comerços

100 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
240 mm
120 mm
PLA D’OBRES DE MILLORA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Març 2012

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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Normativa de comunicació per a les obres municipals

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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3.13a

Lones especials. Conceptes

3.13b

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.
La col.locació serà la següent:
Primera lona: Lona General.
Segons la mida de l’espai a cobrir cada 5-8 lones s’alternarà la Lona General i la Lona
de Concepte.

Lona “Més espai per passejar”

Lones especials. Dobles

Lona doble 1.1

Lona doble 1.2

Lona doble 2.1

Lona doble 2.2

Lona doble 3.1

Lona doble 3.2

Lona doble 4.1

Lona doble 4.2

Lona doble 5.1

Lona doble 5.2

Lona “Més qualitat de vida”

Lona “Més vida als barris”

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.13c
Lona doble 6.1

Lones especials. Simples

Lona doble 6.2

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Lona doble 7.1

Lona doble 8.1

Lona doble 9.1

Lona simple 1

Lona simple 2

Lona simple 3

Lona simple 4

Lona simple 5

Lona simple 6

Lona doble 7.2

Lona doble 8.2

Lona doble 9.2

Lona simple 7

Lona doble 10.1

Lona doble 10.2

Lona doble 11.1

Lona doble 11.2

Normativa de comunicació per a les obres municipals

51

Normativa de comunicació per a les obres municipals

52

Els dos titulars per comunicar el final d’una obra són

4

JA ESTÀ!
JA HO TENIM!

Productes de comunicació
específics per a inauguracions:
JA ESTÀ! / JA HO TENIM!

Es poden fer servir els dos.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

JA ESTÀ!

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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JA HO TENIM!

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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4.1

Cartell sense imatge

4.2

Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

20 mm

Cartell amb imatge

Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

20 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

30 mm

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
60 / 80 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

Tancament:
Akkurat Bold
20 pt

30 mm

JA ESTÀ!

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

JA POTS
GAUDIR
DE LA NOVA
BIBLIOTECA
DE TRINITAT
VELLA

Subtitular:
Akkurat Bold
20/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

Tancament:
Akkurat Bold
20 pt

JA ESTÀ!
JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

10 mm
primera línia
segona línia

Informaciópetita
petita11
Informació
Informaciópetita
petita22
Informació

primera línia
segona línia

Signatura:
20 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Imatge:
150 mm
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4.3

Cartell amb imatge i entitats col.laboradores

4.4

Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

20 mm

Avís a l’escala amb imatge

Format:
297x210 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

Espai per logotips d’entitats col.laboradores

22 mm

25 mm

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
20/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

Tancament:
Akkurat Bold
20 pt

JA ESTÀ!

15 mm

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

Imatge / plànol:
85mm

15 mm

30 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Titular:
Akkurat Bold
123 pt

JA ESTÀ!

Subtitular:
Akkurat Bold
25 / 50 pt

JA POTS GAUDIR DE LA NOVA
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 / 16 pt
Tancament:
Akkurat Bold
20 pt

Imatge / plànol:
120 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving.

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.
15 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

10 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

Imatge:
150 mm
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Flyer

4.6

Format:
210x110 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

Díptic

Format:
198x210 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

Tipus de paper:
Reciclat 180gr.

Exterior:

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

10 mm
Informació petita 1
Informació petita 2

4.5

Signatura:
20 mm

primera línia
segona línia

Contraportada
10 mm

10 mm

10 mm

Cara:

20 mm
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
137 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
25 / 40 pt

Titular:
Akkurat Bold
137 pt

JA ESTÀ!

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

Portada
Subtitular:
Akkurat Bold
26/34 pt

JA ESTÀ!
JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

10 mm
Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Dors:

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 / 12pt
Tancament:
Akkurat Bold
13 pt
Informació:
Akkurat Bold
14 pt
Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

Imatge:
190 mm

10 mm

Titular:
Akkurat Bold
20 / 30pt

Signatura:
20 mm

10 mm

Interior:

FESTA D’INAUGURACIÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject
matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight.
During the next four years, Byron enjoyed a whirl of

imatge:
90 mm
Imatge / plànol:
90 mm

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

Plaça de la Trinitat
11.00 h
10 mm

primera línia
segona línia

10 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm

Imatge / plànol:
90 mm

Titular:
Akkurat Bold
40/50 pt

FESTA D’INAUGURACIÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECA

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 / 12 pt

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.During the next four
years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-tales.

Tancament:
Akkurat Bold
13 pt

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

Informació:
Akkurat Bold
14 pt

Plaça de la Trinitat
11.00 h

10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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4.7

Tríptic

4.8

Format:
210x297 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

10 mm

Plaça de la Trinitat
11.00 h
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful versetales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs.
His marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problems

Exterior:

Pala interior

Banderola veneciana

Format:
90x240 cm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Informació:
Akkurat Bold
14 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 / 11 pt
Titular:
Akkurat Bold
26 / 50 pt

113 mm

113 mm

FESTA D’INAUGURACIÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECA
10 mm
Signatura:
20 mm

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

JA ESTÀ!

200 mm

Contraportada

10 mm
20 mm

Portada
Titular:
Akkurat Bold
137 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
26 / 34 pt

JA ESTÀ!
JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Interior:

Subtitular:
Akkurat Bold
26 / 34 pt

10 mm
10 mm

VINE A CONÈIXER LA NOVA
BIBLIOTECA DE CIUTAT VELLA

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful versetales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs.
His marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problems

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 / 12 pt
10 mm
10 mm

Imatge:
90 mm

Titular:
Akkurat Bold
1300 pt

Tancament:
Akkurat Bold
240 pt

80 mm

bcn.cat/
nom del web

10 mm
10 mm
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the
subject matter of his first important poem, Childe
Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in
1812, and he became famous overnight. During the
next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs,
wrote a number of equally successful verse-tales, each
with a romantic Eastern background, and plunged into
a series of exhausting and disturbing love affairs. His
marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to
solve his many personal problems
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the
subject matter of his first important poem, Childe
Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in
1812, and he became famous overnight. During the
next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs,
wrote a number of equally successful verse-tales, each
with a romantic Eastern background, and plunged into
a series of exhausting and disturbing love affairs. His
marriage early in 1815 was an ill-considered attempt
to solve his many personal problems After leaving
Cambridge, Byron set out on a long expedition through

10 mm

the Middle East that furnished the subject matter of
his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became
famous overnight. During the next four years, Byron
enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally
successful verse-tales, each with a romantic Eastern
background, and plunged into a series of exhausting
and disturbing love affairs. His marriage early in 1815
was an ill-considered attempt to solve his many personal problems After leaving Cambridge, Byron set out
on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. During
the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs,
wrote a number of equally successful verse-tales, each
with a romantic Eastern background, and plunged into
a series of exhausting and disturbing love affairs. His
marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to
solve his many personal problems

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

10 mm

140 mm

60 mm
Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 / 11 pt

Tancament:
Akkurat Bold
13 pt

10 mm

imatge:
190 mm
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4.9

Fons escenari

Exemples amb el titular “Ja ho tenim!”

Format:
Variable

Aquesta peça no és manualitza per la varietat de formats i mides.
Això és un exemple de com han de ser.
En aquesta última versió s’ha afegit el claim “Pensant en les persones, impulsant
Barcelona”.

JA HO TENIM!
JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

JA HO TENIM!
JA POTS GAUDIR DE LA NOVA
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

bcn.cat/
nom del web

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

JA POTS GAUDIR DE LA NOVA
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA
Pensant en les persones, impulsant Barcelona.

JA HO
TENIM!

bcn.cat/
nom del web

JA POTS
GAUDIR
DE LA NOVA
BIBLIOTECA
DE TRINITAT
VELLA

JA HO TENIM!
JA POTS GAUDIR DE LA NOVA
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving Cambridge,
Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the
subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones, impulsant Barcelona.
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Pensant en les persones,
impulsant Barcelona.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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5.1

5

Senyalització excepcional . Cartell Tall de Trànsit per esdeveniments

Format:
DIN A4
(297x210mm)

Aquesta peça es fa servir per avisar de talls carrers provisionals.
En aquesta última versió s’ha afegit sobre el titular s’ha afegit l’avanttítol “Pla d’obres de
millora”.

Senyalitzacions excepcionals

15 mm

Plànol / imatge:
180mm

15 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm

PLA D’OBRES DE MILLORA

Denominació:
Akkurat Bold
12 pt

AVíS DE TALL DE CARRERS

Pctograma:
40mm

Titular:
Akkurat Bold
32 pt

RUA DE CARNAVAL

Plànol / imatge:
110mm

10 mm

Amb motiu de la Rúa de Carnaval, comuniquem les següents afectacions:
Afectacions:

Durada:

Tall de L’avinguda Paral.lel 39-171 i 38-166
Tall de L’avinguda Paral.lel 39-171 i 38-166
Tall de L’avinguda Paral.lel 39-171 i 38-166
Tall de L’avinguda Paral.lel 39-171 i 38-166
Tall de L’avinguda Paral.lel 39-171 i 38-166

Dissabte 13 de Febrer entre les 19:00
i les 00:00h.

Text explicatiu:
Akkurat Regular / Bold
16 / 11 pt
10 mm

10 mm

Gràcies per la vostra
col·laboració!

primera línia
segona línia

Signatura:
20 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm

10mm
10mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

65

Normativa de comunicació per a les obres municipals

66

5.2

Senyalització excepcional. Cartell-Tanca indrets històrics

En casos especials. Per mostrar com era la zona abans i després de les obres
o donar a conèixer alguna història peculiar, s’utilitzarà aquesta tanca
en la qual poden aparèixer imatges i textos.
La mesura és variable però ha de respectar les guies visuals (tipografies, colors)
de la resta del manual.

Normativa de comunicació
per a les obres municipals
Format:
Mides variables

Per a qualsevol informació o consulta
sobre el contingut i ús d’aquest capítol
podeu consultar:
identitat_grafica@bcn.cat
www.bcn.cat/publicacions/normativagrafica
Versió 2.2
02/10/2014
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1 OBJECTEDELPLEC
L’objectiu del present plec és establir les condicions tècniques per al manteniment de la
cartografia topogràfica municipal 3D,  dins de l’àmbit territorial del municipi de Barcelona. El
manteniment d’aquesta cartografia topogràfica oficial, es realitzarà mitjançant l’aixecament
topogràficdel’obraacabada,tantsisónobresd’urbanització,edificacióoinstalͼlació.
Larealitzaciódelatopografiadel’obraacabada,seràobligatòriaperatoteslesinfraestructuresi
equipamentsexecutatstotalmentoparcialment,ambcàrrecalspressupostosmunicipals,jasigui
deformadirectaomitjançantelsseusorganismesautònoms osocietats mercantils,itantsi es
tractad’obranovacomsihoésderenovacióogranreparació,aixícomaaltresadministracions
públiquesqueactuïnalterritorimunicipal.Tambéseràd’aplicacióalesempresesconcessionàries
d’aprofitamentsdeldominipúblicopatrimonialmunicipalquecomportiqualsevoltipusd’obreso
instalͼlacions.
Lespersonesfísiquesojurídiques,queexecutinobresreguladesperunallicènciad’obres,estaran
obligadesalcomplimentdelpresentplecd’especificacionstècniques.
S’inclouenenaquestplecelsconvenis,ocondicionslligadesalallicènciaiqueregulenlesobres
d’urbanitzaciódel’entorndel’edificació,construccióoinstalͼlacióaquefareferèncialallicència
d’obres.
Així doncs, serà obligatori, com a conseqüència d’haver modificat el territori, la realització de la
topografia de l’obra acabada. I serà condició indispensable, per a que pugui ser validada, que
s’acompleixin satisfactòriament les condicions establertes en el present plec d’especificacions
tècniques.



2 ESPECIFICACIONS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE
L’AIXECAMENTTOPOGRÀFICDEL’OBRAACABADA
2.1 Elementsarepresentar
Es representaran tots els elements de la zona modificada relacionats al catàleg d’elements
d’aquest document, sempre que siguin identificables a escala. En quant a les especificacions de
formattambés’indical’estructuraquehauràdetenirlainformació(nivell,tipusd’element,forma
de captura,...) i es mostra una simbolització cartogràfica d’exemple, encara que la representació
gràficaéslliure.

2.2 Sistemadereferència
El sistema geodèsic de referència ha de ser l’anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference
System1989),establertcomaoficialpelDecret1071/2007basatenl’elͼlipsoideGRS80(Geodetic
ReferenceSystem1980)iconsistentambelsactualssistemesdeposicionamentpersatèlͼlit.
Les cotes es referiran al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007
corresponentalsregistresdelnivellmigdelmaraAlacant(modelgeoidalEGM08D595del’ICGC).
A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori mitjançant el Servei de
PosicionamentGeodèsicIntegratdeCatalunya(SPGIC)queincloulaXarxaGeodèsicaUtilitàriade
Catalunya (http://www.icc.cat/cat/HomeͲICC/Geodesia/SenyalsͲgeodesics), i és l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’organisme responsablede la seva construcció, conservació,
dedeterminaridistribuirlescoordenadesoficialsdelsseusvèrtexs.Addicionalments’integrena
l’SPGIC les xarxes geodèsiques i topogràfiques locals (densificacions de la Xarxa Utilitària) que
compleixinlesprescripcionstècniquesdel’esmentatServei,d’acordamblesespecificacionsdela
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Al terme municipal de Barcelona la xarxa
topogràfica
local
es
denomina
Xarxa
Topogràfica
Municipal
(XTM)
(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/XTM_BCN_ETRS89_00.zip).
Sinos’especificaelcontrari,esprendranleslatitudsreferidesal'Equadoriconsideradespositives
alnord,ileslongitudsreferidesalmeridiàdeGreenwichiconsideradespositivesal'est.

2.3 Sistemacartogràficderepresentació
La representació planimètrica serà l’establerta com a reglamentària pel Decret 1071/2007, a
CatalunyaseràlaprojeccióUTM31N.

2.4 Precisions
LaposicióplanimètricaialtimètricadelselementsbendefinitsirecollitspertaquimetriaoGPSno
diferiràdelaveritableenmésdelsvalorsindicatsaescala1:500.

AjuntamentdeBarcelona
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Planimetria

Altimetria

1:500

7,5cm

10cm
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2.5 Treballstopogràfics

2.5.1.4 Aparellsrecomanats

2.5.1 Xarxadereferència

Peral’observaciódepoligonalss'aconsellalautilitzaciód'aparellsdeprecisióangularcomamínim
de10cc.Peralamesuradedistàncies,laprecisióhauràdeser,comamínim,de+/Ͳ0.003m+3
ppm.

En primer lloc es procedirà a l’establiment d’una xarxa de punts o poligonals enquadrades i
posteriormentesfaràl’aixecamenttopogràficdelazonamodificada.Laxarxadepuntsopoligonal
estarà recolzada com a mínim en 2 vèrtex de la Xarxa Utilitària (XU) o de la Xarxa Topogràfica
Municipal(XTM).

2.5.1.1 Monumentació

2.5.2 Radiació
Els treballs de radiació, consistiran en determinar la posició dels elements que es volen
representarpelmètodederadiacióapartirdelaxarxadepuntsestablerta.

Els punts de les xarxes o poligonals que es determinin es senyalitzaran assegurant la seva
immobilitatipermanènciaenelterrenyambmarcadecentratge(creuetaopuntalcapdelclau),
així mateix es recollirà la informació mínima necessària per a la realització d’una ressenya que
facilitilasevaposteriorreutilització.

2.5.2.1 Toleràncies

2.5.1.2 Mètoded’observació

LesmesuresambGNSSespodranferambelmètodeRTKoutilitzarelserveidesolucióenxarxade
difusiódecorreccionsdiferencialsperRTK(VRS),apartirdelaxarxaCATNET.Encasded’existir,
tambéespodranferserviraltresserveissimilars,sempreiquanestiguinintegradesalSPGIC.Enel
casd’utilitzaciódelsistemaGNSSs’haurandeseguircomamínimelssegüentspunts:

ElsvèrtexsdelesxarxesopoligonalsespodranobservarambGPSoambmètodesdetopografia
clàssica.
Enelcasd’observarlespoligonalspertopografiaclàssicaambestacionstotals,lesobservacionses
realitzarantenintcuradel’estacionamentdel’aparell,laverticalitatilanitidesadelapunteria;el
prismas’anivellaràambtrípodedepinçais’observaràl’anglehoritzontalelmésabaixpossible.Els
angless’observaransempreutilitzantlaregladeBesselilesdistànciesesreiteraranunmínimde
tresvegadesdesdecadavèrtexdelespoligonalsprincipals.

Elspuntsd’elementsrecollitsperradiació,nodiferirandelasevaposicióenelplànolnidelaseva
cotaenmésde5cmenX,Yi7cmencotaortomètrica.

2.5.3 MesuresambGNSS

1. Abans de començar la primera sessió diària es realitzarà una mesura de comprovació
observantunpuntSPGICiescomprovaranquelescoordenadesobtingudescompleixen
elsrequerimentsdeprecisió.Elmateixprocedimentesrealitzaràdesprésdecadacanvi
de configuració de l’equip i al final de la sessió. Es guardaran registres d’aquestes
mesures de comprovació per dia detreball de manera queespugui demostrar la seva
realització.
2. Tenint en compte l’alta precisió que es vol obtenir i donat que la precisió depèn
fortamentlaqualitatiquantitatd’observacionsasatèlͼlitsGNSSrealitzades,lesmesures
(en temps real i post procés) no es restringirà a la quantitat mínima per resoldre
ambigüitats.

Només en casos extrems i de forma esporàdica es podrà recórrer a estacions destacades; però,
sempre es farà la comprovació amb un punt intermedi entre elles i el vèrtex des del qual s’ha
radiat,ielsanglessempres’observaranseguintlaregladeBessel.

Enelcasd’observarelsvèrtexsambGPS,lesestacionsdereferènciahaurand’estarubicadesen
vèrtexsSPGICoXTM.Icaldràcomplirelssegüentsrequeriments:








Receptorsdedoblefreqüència
Nombredesatèlͼlitsш5
Líniabase<20km
PDOPч5
Màscarad’elevacióde15º
Mínimde120èpoquesregistrades(èpoquescada5segons)
Dues bases de referència com a mínim per a cada vèrtex i ajust de la xarxa
(Triangulació)

En qualsevol cas, les precisions finals hauran de ser les establertes als requeriments per a
l’elaboraciódecartografiaaescala1:500.

2.5.4 Memòriad’execució
Una vegada finalitzat el treball s’elaborarà un informe que inclogui una breu descripció de les
característiques del projecte, de la metodologia emprada (xarxa de punts, poligonal, radiació,
taquimetria,GPS,...)idelsequipsiprogramarisemprats,uninformedelresultatdelscàlculs,del
complimentdelescondicionsgeneralsidel’organitzaciódelmaterialqueeslliura.




2.5.1.3 Precisions
Aquetspuntsesdeterminaranambunaprecisiórelativade2cm.Cadavèrtexhadedisposarde
coordenades en projecció UTM sobre el sistema de referència ETRS89, amb cota ortomètrica
referida al model geoidal EGM08D595 de l’ICC. La compensació de les xarxes i/o poligonals es
realitzaràpelmètodedemínimsquadrats.
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3 DOCUMENTACIÓIVALIDACIÓDELSTREBALLS



Per tal d’obtenir l’acta de recepció de l’obra o la Comunicació de primera ocupació i utilització
d’edificis,aquefareferèncial’Annex6del’OrdenançareguladoradelsProcedimentsd’Intervenció
Municipal en les Obres , serà indispensable el vistiplau del departament del Pla de la Ciutat.
Aquest departament realitzarà, en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la
recepciódeladocumentaciódelatopografiadel’obraacabada,elcontroldequalitatdelafeina
realitzada. En cas de que aquest document no superi el control de qualitat, serà retornat al
promotor de l’obra per a la seva modificació. Una vegada superat el control de qualitat, el
departamentdelPladelaCiutatintegraràaquestacartografiaenelsseussistemesd’informació,
pertald’actualitzarlacartografiatopogràficaoficialdel’AjuntamentdeBarcelona.



Elstreballstopogràficshaurandedonarcomaresultatunaixecamenttopogràficdel’estructura
urbanaquehaestatmodificadaperefectedelesobresd’urbanització,edificacióoinstalͼlació.

3.1 Documentació
Ladocumentacióapresentaréslasegüent:

3.1.1 Encasd’obresd’urbanització:
Llibretesdelesdadesdecampenformatdigital.



Informe en format digital dels resultats dels càlculs de taquimetria (poligonals i
radiació)i/oGPS.



Fitxer digital del plànol de la topografia de l’obra acabada seguint les especificacions
establertesenaquestdocumentirepresentantelselementsindicatsalcapítolCatàleg
d’elements(Elementsd’urbanització)enformatDGN(preferiblement)oDWG.



Memòriad’execució.



Llistats dels punts observats, en format digital. Ha de contenir al menys els següents
camps:Nomdelpunt,X(ETRS89),Y(ETRS89),Z,Mètodedecaptura(GPSotaquimetria)



FitxersRINEXdelsobservablesGPSrealitzats



Certificatdecalibratgedelsaparellsutilitzats.



Ladocumentacióhauràd’estarsignadaperuntècniccompetent.



Fotografiesdescriptivesdel’obraacabada.

Fitxer

digital

amb

la

graella

de

locals,

segons

plantilla

oficial.

(http://w24.bcn.cat/geoportal/descargas/Plec_Esp_Tec_Manteniment_Cartografia.zip)

Les condicions tècniques per a realitzar l’aixecament topogràfic dels elements que defineixen
l’estructuraurbanamodificadayacabadaesdefineixenal’apartatEspecificacionsgeneralsperala
realitzaciódel’aixecamenttopogràficdel’obraacabada.



Fitxerdigitaldelplànoldelatopografiadel’obraacabadaseguintlesespecificacions
establertesenaquestdocumentirepresentantelselementsindicatsalcapítolCatàleg
d’elements(Elementsd’edificació)enformatDGN(preferiblement)oDWG.



Si la llicència d’obres, s’ha tramitat via telemàtica, a través del portal de tràmits
https://w30.bcn.cat , de l’Ajuntament de Barcelona i el seu contingut es correspon
amb les especificacions i apartats de la guia de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica,
s’aportaran els documents DD (dades generals), MD1 i MD2 de la MD (memòria
descriptiva) i DGO i DGA de la DG (descripció gràfica). En cas contrari, s’aportarà la
documentacióequivalent.



Ladocumentacióhauràd’estarsignadaperuntècniccompetent.



Fotografies de les façanes, de la ubicació de la numeració postal i de l’entorn
d’urbanització objecte de la llicència. En cas d’edificació cantonera, fotografia de la
integraciódelaplacadecarreral’edifici.



Quanestractidefinquessituadesalsextremsdelesviespúbliques,lacorresponent
retolació del carrer (Article 44 e) de  l’Ordenança reguladora dels Procediments
d’Intervenció Municipal en les Obres). En cas d’existir la placa corresponent a la
retolació de carrer, aquesta es conservarà i es colͼlocarà a la façana del nou edifici,
conservant la mateixa ubicació anterior. Si no existeix placa, es remetrà instància al
Departament de Pla de la ciutat, de la Direcció d’informació de Base i Cartografia,
demanatlacolͼlocaciódelaplacacorresponent.


En el cas dels arxius gràfics, les unitats de dibuix hauran de ser metres (Unitat principal) i la
resolucióde1000unitatspermetre.



3.1.2 Encasd’obresd’edificació:


Plànold’emplaçamentenformatDGNoDWG.



Fitxerdigitaldelsplànolsplantestipus:soterraniisobrerasantenformatDGNoDWG.



FitxerdigitaldelplànolplantadecobertaenformatDGNoDWG.



FitxerdigitaldelplànolSecciódel’edificienformatDGNoDWG.
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4 CATÀLEGD’ELEMENTS

4.2.3 VegetacióͲUsosdelsòl

El propòsitd’aquestdocument éscompletar lesespecificacionstècniquesdonantlesindicacions
per a la captura i representació de la informació inclosa en la cartografia topogràfica de
l’AjuntamentdeBarcelona.

Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:tancadevegetació,
parterre,jardíilímitdeconreu.

EnelscapítolsElementsd’urbanitzacióiElementsd’edificaciós’incloulataulaambelselementsa
representar tant per obres d’urbanització com d’edificació. S’ha de respectar el nom del nivell
(Nivell)ieltipusd’elementquehorepresenta(ElementType),larepresentaciógràficaéslliure,la
ques’inclouala taula és nomésamode d’exemple (Symbol). La columnaAltres característiques
indicacertespeculiaritatsperalacapturadel’element,ques’handerespectar.



4.3 ELEMENTSD’URBANITZACIÓ

Símbol

Encasdedubte,espotconsultarladescripciócompletadel’elementa:

Nivell

Element Type

Altres característiques

OROGRAFIA - RELLEU

http://www.cccartografica.cat/catl/content/download/52310/363985/file/e1m2mv21dpe_1.pdf

Corba de nivell

Line, LineString

Corba de nivell mestra (línia)

Line, LineString

Corba de nivell mestra (text)

Text

Mateixa cota que la corba de nivell

Cota altimètrica (punt)

Cell

Cell=“COTA”

Cota altimètrica (text)

Text

El text es mostra amb dos decimals (cm)



4.1 Consistènciatopològica
Lesdiferentspartsenquèquedisubdividitunelementhandecomençariacabarenvèrtexsamb
lesmateixescoordenadesqueelsvèrtexsextremsdelfragmentanterioriposterior.
Unvèrtexextremd’unelementqueconnectaambunaltrehad’éssersituatexactamentsobreun
extremdelsegonelement,oaunadistànciainferiora1milͼlímetresobreelterrenyd’unsegment
delimitatperdosvèrtexsdelsegonelement.

4.2 Prioritats
El model de representació del territori escollit evita, llevat d’alguna excepció, la duplicitat
d’elementsilasuperposiciód’objectes.

HIDROGRAFIA

Esconsideraquelarepresentaciódedoselementséscoincidentsiladistànciahoritzontalentre
leslíniesopuntsésinferiora0,2milͼlímetreal’escaladerepresentació.Aixís’haestablertquesi
hihacoincidènciatotaloparcialenplanimetriaentredosoméselements,encasd’igualprioritat,
l’elementméselevattindràmésprioritatqueelmenyselevatinoescompletaràl’elementocult.
Lesexcepcionsaaquestesreglessóndescritesalesfitxescorresponents.

Línia de costa

Line, LineString

Cota constant 0

Riu i aigües permanents

Line, LineString

Es recull per cadascun dels marges si
l’amplada és superior a 2 metres, en cas
contrari es recull per l’eix.

Encasquel’altituddelselementsopartsd’elementsfoslamateixaesseguirà,engeneral,l’ordre
establertenlesllistesdelsapartatssegüentsordenadespergrupsdemésamenysprioritat.Siels
elementsquecoincideixensóndelmateixtipus,perexempledoshivernacles,estraçaràunaúnica
líniaounúnicpunt.

Torrent, riera i aigües no permanents

Line, LineString

Es recull per cadascun dels marges si
l’amplada és superior a 2 metres, en cas
contrari es recull per l’eix.

Rambla inundable

Line, LineString

Es captura pels marges del llit del curs fluvial

Moll

Line, LineString

Canal d’obra (marge)

Line, LineString

Canal d’obra (eix)

Line, LineString

Canal de terra (marge)

Line, LineString

4.2.1 ConstruccionsͲPoblament



Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:xemeneiaindustrial,
façana,mitgera,porxo,cobert,hivernacle,murdecontenció,construcciódecementiri,construcció,
quiosc, marquesina, mur, tàpia, edifici en construcció, monument i altres ornaments, andana de
ferrocarril, ruïnes, tanca, filat, barana, escales mecàniques, escales, ascensor a la via pública i
campd’esports.
L’elementFaçanacobertaquedaforadeprioritats(esrepresentasempre).

4.2.2 ComunicacionsͲVialitat

Només es capturen els d’amplada igual o
superior a 2 metres, la resta es consideren
sèquia.

Només es capturen els d’amplada igual o
superior a 2 metres, la resta es consideren
sèquia.

Elselementsordenatsdemajoramenorprioritatdinsd’aquestgrupqueden:bocadetúnel,ponti
paselevat,pontó,vorera,límitdepaviment,voralilímitd’esplanadadeterra.
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Símbol

Nivell

Element Type

Canal de terra (eix)

Line, LineString

Séquia

Line, LineString

Altres característiques

Símbol

Es captura per l’eix si l’amplada és inferior a
2 metres, en cas contrari es recull com a
canal d’obra o canal de terra.

Bassa d’obra (marge exterior)

Line, LineString

Bassa d’obra (marge interior)

Line, LineString

Es captura si és a una distància del marge
exterior igual o superior a 50 cm

Bassa de terra

Line, LineString

Es captura pel contorn interior del recinte

Pou

Line, LineString

Reixa de desguàs

Line, LineString

Es captura per l’eix. Si té una amplada igual
o superior a 50 cm es captura pel contorn.

Font

Cell

Cell=“FONT”.
Es captura amb un punt al centre de l’element

VEGETACIÓ – USOS DEL SÒL

Nivell

Element Type

Altres característiques

Altres carreteres asfaltades

Line, LineString

Es capturen els dos marges per les línies de
pintura
que
limiten
la
calçada,
quan no existeixen línies de pintura, es
capturen pel límit del paviment.

Límit de paviment

Line, LineString

Camí i pista forestal

Line, LineString

Es capturen els marges pels límits de la zona
on es pot circular

Corriol

Line, LineString

Es captura per l’eix del corriol

Límit d’esplanada de terra

Line, LineString

Ferrocarril d’ample internacional

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Ferrocarril de via ampla

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Ferrocarril d’una altra amplada

Line, LineString

Es captura l’eix teòric entre els dos rails.
En el cas de multiplicitat de vies cal recollir
tots els rails.

Límit de conreu

Line, LineString

Arbre aïllat (punt)

Cell

Cell=“ARBRE”
Es capturen pel centre de l’arbre

Telefèric, telecadira o altre remuntador

Line, LineString

Es captura donant un punt en cadascuna de
les torres de sustentació

Tanca de vegetació

Line, LineString

Es recull pel marge més proper al vial. En cas
d’estar situada sobre un mur de contenció,
mur o una tàpia es recolliran ambdós
conceptes

Desguàs i cuneta d’obra

Line, LineString

Es captura per l’eix

Desguàs i cuneta de terra

Line, LineString

Es captura per l’eix

Pont i pas elevat

Line, LineString

Pontó

Line, LineString

Boca de túnel

Line, LineString

Es captura la projecció de la construcció
sobre el terreny

Tanca de protecció vial

Line, LineString

Es captura per la part inferior de la barrera

Vorera

Line, LineString

Es capturen pel seu contorn a la cota superior
de la vorera. Si es troba al mateix nivell de la
calçada es recull amb aquest concepte la
vorera exterior, deixant els embornals a la
part exterior de la vorera.

Voral

Line, LineString

Es captura la línia que delimita la part
exterior del voral

Bardissa i brolla

Line, LineString

Jardí

Line, LineString

Parterre

Line, LineString

Platja, sorral
Tallafocs

Line, LineString

Si la vorada d’un parterre té una amplada
superior a 30 cm es captura també el contorn
exterior, que, si no s’identifica amb cap altre
element, es considerarà vorera.
Es recull pel contorn exterior.

Line, LineString

Es recull cadascun dels marges

Line, LineString

Es capturen els dos marges per les línies de
pintura que limiten la calçada.

COMUNICACIONS - VIALITAT
Autopistes i autovies
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Símbol

Nivell
Línia de pintura

Pas de vianants

Element Type

Altres característiques

Line, LineString

Només en els casos de la línia que delimita
grups de places d’aparcament a l’interior
d’esplanades destinades a aquest ús. Es recull
per la línia que envolta grups de places
d’aparcament.

Line, LineString

Símbol

Element Type

Altres característiques
la part inferior de la tàpia, i per la superior, si
es pot.

Tanca

Line, LineString

Construcció

Line, LineString

Filat

Line, LineString

Es captura donant un vèrtex a cadascun dels
pals o pilars que les sostenen. Les portes que
separen trams de filat i que tenen una
amplada inferior a 10 metres es capturen com
a filat de manera que la línia no quedi
interrompuda. Els filats que van col·locats
sobre murs o tàpies no es capturen. Es
capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.
Es captura per l’eix donant punts en tots els
canvis d’alineació.

Es recull per les línies exteriors que
defineixen l’amplada del pas de vianants.

CONSTRUCCIONS - POBLAMENT

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a tanca de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.

Façana

Line, LineString

Façana coberta

Line, LineString

Mitgera

Cell

Edifici en construcció

Line, LineString

Cobert

Line, LineString

Barana

Line, LineString

Porxo

Line, LineString

Dipòsit cobert

Line, LineString

Marquesina

Line, LineString

Monument o altres ornaments

Line, LineString

Ruïnes

Line, LineString

Escales

Line, LineString

Es capturen, els esglaons i els trams del
contorn de l’escala.

Hivernacle

Line, LineString

Camp d’esports

Line, LineString

Es capturen les línies que defineixen el
perímetre de les pistes o zones de joc.

Escullera

Line, LineString

Es captura pel límit

Xemeneia industrial

Line, LineString

Mur de contenció

Line, LineString

Es recull pel marge inferior i si es pot, sobre
el superior on hi ha el major desnivell.

Andana de ferrocarril

Line, LineString

Mur

Line, LineString

Si té una amplada superior a 50 cm. es
captura pel contorn. Si té una amplada
inferior a 50 cm es captura pel marge més
proper a un vial; o bé, si no existeix vial, es
captura per l’eix. Les portes que tenen una
amplada inferior a 10 metres es capturen com
a mur de manera que la línia no quedi
interrompuda. Es capturen per la part inferior
del mur, i per la superior, si es pot.

Construcció de cementiri

Line, LineString

Quiosc

Line, LineString

Escales mecàniques

Line, LineString

Ascensor a la via pública

Line, LineString

Símbol de torre

Cell

Tàpia
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Line, LineString

Cell="MITG"

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10
metres es capturen com a tàpia de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen
per
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Es captura el contorn de l’escala

ENERGIA
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Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques

Símbol

Torre

Line, LineString

Pilar

Cell

Cell=“PAL”

Pal

Cell

Cell=“PAL”



Fanal (punt)

Cell

Cell=“FANAL”



Nivell

Element Type

Altres característiques
vorera exterior, deixant els embornals a la part
exterior de la vorera.

CONSTRUCCIONS - POBLAMENT



TOPONÍMIA - ANOTACIONS
Boca de metro

Text

Nom que identifica una estació de metro.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació de metro.

Estació de FGC

Text

Nom que identifica una estació de
Ferrocarrils
de
la
Generalitat.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació.

Estació de ferrocarril

Text

Nom que identifica una estació de ferrocarril.
El punt d'ancoratge és la posició aproximada
de l'estació.



Façana

Line, LineString

Façana coberta

Line, LineString

Mitgera

Cell

Cell="MITG"

Línia volumètrica

Line, LineString

Es dibuixen aquelles línies que indiquen una
diferència d’alçades entre volums contigus de
més de 4 metres quadrats, dibuixant punts en
tots els canvis d’alineació amb altitud la de la
part més elevada de la construcció. On hi ha
claraboies es dibuixen per la part més exterior
de la coberta.

Cobert

Line, LineString

Porxo

Line, LineString

Marquesina

Line, LineString

Hivernacle

Line, LineString

Mur de contenció

Line, LineString

Es recull pel marge inferior i si es pot, sobre
el superior on hi ha el major desnivell.

Mur

Line, LineString

Si té una amplada superior a 50 cm. es captura
pel contorn. Si té una amplada inferior a 50
cm es captura pel marge més proper a un vial;
o bé, si no existeix vial, es captura per l’eix.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a mur de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es
capturen per la part inferior del mur, i per la
superior, si es pot.

Tàpia

Line, LineString

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10
metres es capturen com a tàpia de manera que
la línia no quedi interrompuda. Es capturen
per
la part inferior de la tàpia, i per la superior, si
es pot.

Tanca

Line, LineString

Es captura pel marge més proper a un vial.
Les portes que tenen una amplada inferior a
10 metres es capturen com a tanca de manera
que la línia no quedi interrompuda. Es






4.4 ELEMENTSD’EDIFICACIÓ





Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques


OROGRAFIA - RELLEU
Cota d’edifici (punt)

Cell



Cell=“COTA”
Es col·loquen sobre els edificis a l’interior de
cada volum o en el carener.



Cota d’edifici (text)

Text

El valor de la altitud es calcularà a partir de
les dades de la llicència urbanística d’obres.
El text es situa a la mateixa cota que el punt.

HIDROGRAFIA




Piscina (marge exterior)

Line, LineString

Piscina (marge interior)

Line, LineString



Només es captura si és a una distància igual o
superior a 50 cm. En cas contrari, només es
captura el marge interior.

COMUNICACIONS - VIALITAT

Vorera

AjuntamentdeBarcelona



Line, LineString

Es capturen pel seu contorn a la cota superior
de la vorera. Si es troba al mateix nivell de la
calçada es recull amb aquest concepte la
Pàgina12
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Símbol

Nivell

Element Type

Altres característiques

Símbol

Nivell

Element Type

capturen pel peu dels pals o pilars o base del
filat.
Construcció

patis exteriors(es troben a nivell del terra)

Line, LineString

Pi a l’interior dels recintes interpretats com a
patis interiors d’edificis

Line, LineString

T als interpretats com a terrats (són cobertes
d’edifici, transitables i planes )




Filat

Altres característiques

Es captura donant un vèrtex a cadascun dels
pals o pilars que les sostenen. Les portes que
separen trams de filat i que tenen una amplada
inferior a 10 metres es capturen com a filat de
manera que la línia no quedi interrompuda.
Els filats que van col·locats sobre murs o
tàpies no es capturen. Es capturen pel peu dels
pals o pilars o base del filat.



Barana

Line, LineString



Dipòsit cobert

Line, LineString



Escales

Line, LineString

Es capturen, els esglaons i els trams del
contorn de l’escala.



Cos sortint, tribuna

Line, LineString

Es dibuixen tots aquells volums que surtin de
la línia que defineixen les façanes amb un
vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal
amb altitud la de la part més elevada de la
construcció.

Carener (línia)

Line, LineString

Es dibuixa la línia del carener de màxima
altitud.

Carener (punt) -símbol que indica la
inclinació de l’aiguavés

Cell

Cell=“SENTIT”

C quan la coberta no és d’obra (per exemple,
una claraboia)
J als patis interpretats com a jardí.


Número de plantes

Text

Es captura per l’eix donant punts en tots els
canvis d’alineació.

Per a cada edifici s’anota el nombre de plantes
que indica la documentació, en xifres romanes
i comptant la planta baixa com a I.
En cas que un edifici doni a més d’un carrer i
el número de plantes aparent sigui diferent
s’anotarà el més gran.



Placa de retolació del carrer

Cell

Cell=“PLACA”






S’indica, per a cada vessant, el sentit de
caiguda de l’aigua.

ENERGIA




Plaques solars

Line, LineString

Es dibuixen pel contorn del conjunt de
plaques instal·lades sobre la part més elevada
de la construcció.

Antena de telefonia mòbil

Cell

Cell="ANTTEL"
Es dibuixen pel centre aparent de l’antena i
amb l’altitud de la seva base.

TOPONÍMIA - ANOTACIONS


Via urbana

Text



Número postal

Text



Pati interior, terrat

Text

Se situa el text:
Pe a l’interior dels recintes interpretats com a
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CONSIDERACIONS GENERALS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT

REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

CRITERIS GENERALS DE MOBILITAT

•

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE MOBILITAT

Les noves instal·lacions semafòriques o remodelació de les existents s'han d’ajustar als criteris
establerts pel Departament de Regulació de la Direcció de Serveis de Mobilitat: regulador,
semàfors, SAI, escomeses elèctriques, tipus de cablejat, columnes, bàculs, armaris, etc.

•

En projectes d'urbanització, la totalitat de la infraestructura d'obra civil associada a les
instal·lacions de semàfors (tubulars, arquetes...) s'haurà d'adaptar a la nova urbanització,
tenint especial cura de mantenir accessibles totes les arquetes. Les arquetes inclouran en la
seva base maons gero per tal de facilitar el seu drenatge. En cap cas no s'ompliran els forats
del gero amb ciment.

•

Els criteris d'obra seguiran en tot moment l'ordenança municipal d'obres, instal·lacions i
serveis. Caldrà fer un replanteig inicial per tal de concretar aspectes relacionats amb la
instal·lació semafòrica.

Abril 2015

•

Cal tenir en compte que aquest Departament no admetrà en cap cas que el cablejat resultant
de les modificacions tingui entroncaments. Si cal s'haurà de canviar el cablejat necessari.

Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Direcció de Serveis de Mobilitat
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 4a planta
08002 Barcelona
Tel.: 93 402 33 72 Fax: 93 402 39 95

•

Tots els semàfors (nous o ja en funcionament) que regulin un moviment determinat (ja sigui
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•

de vehicles o de vianants) aniran configurats com a grup independent al regulador. En cas

Es recorda que un cop acabada l'obra cal incorporar i entregar a aquest Departament la
instal·lació definitiva a l'AS BUILT.

que sigui necessari, el regulador s'haurà d'ampliar amb noves targetes de grup o fins i tot
substituir per un regulador de més capacitat.

•

Cal actualitzar l'inventari de regulació del trànsit (semàfors, canalitzacions, espires, etc.)
segons les indicacions del plec d'especificacions tècniques per al manteniment del programa

•

•

El projecte ha de contemplar un estudi complet d'enginyeria de trànsit que avali el correcte

INCA. A la memòria del projecte, al plec i al pressupost caldrà especificar que és necessari

funcionament de les instal·lacions semafòriques plantejades.

actualitzar aquest inventari.

Qualsevol modificació o ampliació de les instal·lacions de regulació de trànsit es farà segons
les indicacions del Departament de Regulació del Trànsit després del replanteig corresponent.

•

Cal que durant TOT el desenvolupament de l'obra el regulador semafòric sigui sempre

SENYALITZACIÓ
•

accessible per tal de poder fer les operacions de manteniment necessàries. El regulador,

La senyalització de Barcelona s'executa seguint els detalls del Manual de Senyalització de la
Direcció de Serveis de Mobilitat i de l'actualització d'aquest:

doncs, no pot quedar tancat dins de l'obra.
http://prod-mobilitat.s3.amazonaws.com/manualsenyurbanabcn.857_1.pdf
•

•

Aquest Departament recorda que s'ha de preveure que els arbres no tapin semàfors ni en el
moment inicial (quan es plantin i siguin "joves") ni quan el seu creixement avanci.

•

Els senyals verticals es col·loquen a 2,60 m del terra per evitar actes vandàlics.

Les columnes semafòriques aniran, sempre que sigui possible, dins la peça de pedra de gual

•

Per col·locar els senyals s'aprofiten, sempre que sigui possible, fanals i semàfors per evitar
col·locar nous pals. Si és necessari un nou pal suport, ha de ser de 60 mm de diàmetre i

del pas de vianants.

d'acer galvanitzat.
•

El tipus de lletra a utilitzar a els panells complementaris que acompanyen els senyals de
trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, composada amb una separació entre
caràcters de 5%, i en minúscula.

•

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides:

•

Si es col·loquen nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·loquen ancorats
directament a semàfor i d’un diàmetre de 40 cm. Tanmateix, els senyals a una trama tipus
“casc antic” també poden ser amb un diàmetre de 40 cm.

•

La disposició correcta dels senyals segons les diferents combinacions és:
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•

No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat de motos per a un
nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest tipus, evitant així una excessiva
proliferació de senyals al carrer.

•

La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les reserves d'estacionament i els
guals a la via pública, cal consultar-les amb el Serveis Tècnics de Districte.

•

•

La ubicació i senyalització del parquímetres serà la que estableixi B:SM.

•

És necessari actualitzar l'inventari de senyalització segons les indicacions del plec
d'especificacions tècniques per al manteniment del programa INCA. A la memòria del

Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les cruïlles de carrers

projecte, al plec i al pressupost cal especificar que és necessari actualitzar aquest inventari.

centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els números del carrer al que es poden
incorporar si giren. Només es col·loquen si el gir està permès, si hi ha semàfor, i en el costat

•

de la calçada des d’on es realitzi.
•

A la ciutat de Barcelona se segueixen les especificacions establertes al Plec de Condicions
Tècnic-Facultatives de senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de
seguretat viària.

La pintura horitzontal per a les marques d'estacionament és acrílica amb una dosificació
mínima de 720gr/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 gr/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.45
SRT segons norma NLT-175.

•

La pintura per a les línies de carrils, etc, els passos de vianants, les fletxes, els logos i la resta

ACCESSIBILITAT
•

d’inscripcions és de doble component.
•

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 d’abril, “por el que se aprueban

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 30 cm agafat amb morter hidràulic

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 kg/cm2 a la primera

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones” i el R.D.

hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.
•

1544/2007 de 23 de novembre “por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con

La longitud i la situació exacta de les parades d'autobús s'han de consensuar amb la Direcció

discapacidad”.

de Serveis a la Mobilitat i amb l'operador corresponent.
•

Les parades d'autobús hauran de seguir els criteris d'accessibilitat exposats al Pla de Parades.

•

parades que desapareixen.
Si una parada de bus es col·loca amb plataforma o al mig d'un carril bus 24 h (sense cap tipus
d'horari) no cal col·locar senyals verticals. No cal pintar res a l'espai de la parada bus.

És d’aplicació la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accessibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)

És necessari executar els encaminaments a les noves parades i eliminar el panot estriat de les

•

És d’aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25

•

És d’aplicació la Orden VIV/561/2010

•

En el supòsit de que es col·loqui un nou panot a les voreres aquest haurà de complir amb la
Norma UNE 12633/2003 i acreditar una resistència al lliscament >45.
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•

Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Direcció de Serveis de Mobilitat
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 4a planta
08002 Barcelona
Tel.: 93 402 33 72 Fax: 93 402 39 95

•

Els encaminaments de paviment estriat podo tàctil que condueixen a un pas de vianants
sempre han de tenir l'origen en la façana de l'edificació. Des de una distancia no inferior als

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞůĞƐĐƌƵŢůůĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĂĂƋƵĞƐƚƐăŵďŝƚƐ;ƐƵƉĞƌŝůůĞƐŝǌŽŶĞƐϯϬͿŚĂŶĚĞ
ƚĞŶŝƌƵŶĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞΗǀŽƌĞƌĂΗĞŶƚŽƚůΖĞƐƉĂŝĚĞůĂĐƌƵŢůůĂ͘

cinc metres de l'inici de la rampa del gual tindran una directriu paral·lela al itinerari del pas de

•

vianants i centrada amb el gual entre vorera i calçada.
•

PLATAFORMES ÚNIQUES
•

En carrers de plataforma única cal prioritzar el disseny unitari, per a afavorir el caràcter de
carrer de prioritat de vianants, i controlar així la velocitat dels vehicles, per reduir els actuals
conflictes de seguretat viaria. “La imatge formal preferiblement ha de ser la d’ un carrer de
vianants, és a dir, un únic material, o varis materials d’aspecte i cromatisme similar”. Es tracta
de defugir dels criteris de disseny que tenen els carrers segregats convencionals. Quan el
paviment escollit és de peça, es fàcil garantir la unitat de tractament doncs és possible
complir adequadament els requeriments bàsics de vianants, vehicles i explotació de serveis. Si
cal fer servir les mescles bituminoses en l’àmbit de pas dels vehicles, s’ ha de fer amb una
solució clarament diferent de les que es fan servir en les calçades viàries, per exemple
aglomerats de color, o amb algun tractament en la seva superfície com ara el granallat
(laterals del Pg. de Gracia any 2014).

•

Substituir les seccions de “3 franges diferenciades” per seccions d’un sol material (peça) o en
tot cas de materials diversos amb cromatisme similar. Les solucions de franges molt clarament
diferenciades que s’han posat en pràctica els últims anys en molts barris de la ciutat, estan
donant alguns problemes d’interpretació respecte de la prioritat del vianant. Els carrers amb
cert trànsit i pocs vianants acaben funcionant com carrers segregats convencionals, amb
l’agreujant de que els vianants, entre fitons i façana, disposen de menys espai que en l’antiga
vorera, podent entrar en l’àmbit del vehicles de cop, i per tant amb problemes de seguretat.
Alguns conductors identifiquen aquest model com a carrer on ells tenen certa prioritat i
possibilitat de circular a velocitats inadequades.

•

ƷŶŝƋƵĞƐƉĞƌƉƌŽďůĞŵĞƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚǀŝăƌŝĂ͘

Els semàfors dels passos de vianants disposaran d'avisadors acústics normalitzats accionats
per comandament a distància.

Incloure

ϯϬ͘

ĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞ͞ǀŽƌĞƌĞƐƉĂƐƐĂŶƚƐ͟ĞŶůĞƐĚĞůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐĚĞƐƵƉĞƌŝůůĞƐŝǌŽŶĞƐ

EŽĞƐƌĞĐŽŵĂŶĂƵƚŝůŝƚǌĂƌůůĂŵďŽƌĚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſƉĞƌĂǀŽƌĞƌĞƐŽƉĞƌĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĞƐ
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ANNEX. SIMBOLOGIA SEMAFÒRICA

01 - REGULACIÓ
Semàfors

Vehicles ambre
amb lluminària de
diàmetre 200 mm
(11-200 A)

Vehicles ambre
amb fletxa i amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(11-200 A F)

Vehicles ambre
amb lluminària de
diàmetre 300 mm
(11-300 A)

Vehicles ambre
amb fletxa i
lluminària de
diàmetre 300 mm
(11-300 A F)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de 100
mm
(12-100 AA)

Vehicles ambre
amb fletxa i amb
lluminària de 100
mm
(12-100 AA F)

vehicles roig, verd
amb lluminària de
100 mm
(12-100 RV)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de 200
mm
(12-200 AA)

Vehicles ambre,
ambre amb fletxa
i amb lluminària
de 200 mm
(12-200 AA F)

Vehicles ambre,
ambre amb
lluminària de
diàmetre 300 mm
(12-300 AA)

Vehicles ambre,
ambre amb fletxa
i amb lluminària
de diàmetre 300
mm
(12-300 AA F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 100 mm
(13-100 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
lluminària de
diàmetre 100 mm
(13-100 RAV F)

Vehicles roig,
ambre, ambre amb
lluminària de 200
mm
(13-200 RAA)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
amb lluminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAV F)

Vehicles roig,
ambre, ambre amb
fletxa i amb
luminària de
diàmetre 200 mm
(13-200 RAA F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 300 mm i
de 200 mm
(13-300 200 RAV)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 300 mm
(13-300 RAV)

Vehicles amb
Fletxa 13-300
(verd-ámbar-verd)
(13-300 RAV F)

Vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb fletxa i
amb lluminària de
diàmetre 300 mm i
de 200 mm
(13-300-200
RAVF)

Quatre cossos per
vehicles de tres
colors: roig, ambre
i verd amb
lluminària de
diàmetre 200 mm
(43-200 RAV)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 100
mm
(Bici 11-100 A)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 100
mm i fletxa
(Bici 12-100 A F)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb lluminària de
100 mm
(Bici 12-100 RA)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb fletxa fixe i
amb llumin. de
100mm
(Bici 13-100 RAF)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
100 mm
(Bici 12-100 RV)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb fletxa fixe i
amb llumin. de 100
mm
(Bici 13-100 RVF)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb lluminària de
200m
(Bici 12-200 RA)

Bicicletes de dos
colors: roig i ambre
amb fletxa fixe i
amb llumin. de
200m
(Bici 13-200 RAF)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Bici 12-200 RV)

Bicicletes de dos
colors: roig i verd +
fletxa fixe amb
lluminàries de
diàmetre 200 mm
(Bici 13-200 RVF)

Bicicletes d'un sol
color: ambre amb
lluminària de 200
mm
(Bici 11-200 A)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Via 12-200 PPC)

Camí Escolar
(CE 12-200 RV)

Camí Escolar amb
dispositiu per
invidents
(CE+Inv 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm
(Via+Bici 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents
(Via+Bici+Inv 12200 RV)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents
(Via+Inv 12-200
RV)

Vianants de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm i
comptador
(Via+Comp 12-200
RV)

Vianants i
bicicletes de dos
colors: roig i verd
amb lluminària de
200 mm amb
dispositiu per
invidents i comp
(Via+Bic+Inv+Co
m 200 RV)

Semàfor d'un
color: ambre amb
lluminària diameter
200 mm
(Bus 11-200 A)

Semàfor d'un
color: ambre,
ambre amb
lluminària diàmetre
200 mm
(Bus 12-200 AA)

Semàfor tres
colors: roig,
ambre, verd amb
lluminària diàmetre
200 mm
(Bus 13-200 RAV)

Element Auxiliar

Mòdul Sonor per a
Invidents
(Invidents)

Polsador de
Vianants
(Polsador)

Display Polsador
(DispPolsador)

Vehicles roig, verd
amb fletxa i amb
lluminària de 300
mm
(12-300 RV F)

vehicles roig,
ambre, ambre,
amb lluminària
de 100 mm
(13-100 RAA)

Semàfor tramvia
(Tramvia 12-200)

Regulador

Comptador de
Temps per
Vianants
(Comptador)

Regulador
(Regulador)

SAI
(SAI)

Controlador de
Carril Multiús
(ConMultius)

02 - SUSTENTACIÓ
Columnes

Armaris

Bàcul

Columna 800

Columna 2000

Columna 2400

Columna 4000

Màstil

Armari Gran

(Baculo)

(Col800)

(Col2000)

(Col2400)

(Col4000)

(Mastil)

(ArmarioDob)

Altres

Armari amb
Suport

Escomesa

Armari amb
Suport

(ArmarioSim) (ArmarioCom)

Semàfors

Fanal

Escomesa

SSE Doble

SSE Simple

Fanal

(Acometida)

(SseDBL)

(SseSMP)

(Fanal)

Vehicles roig,
ambre, ambre
amb fletxa i amb
lluminària de 100
mm
(13-100 RAA F)
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 Senyalsrelatiusal’aparcament
Aparcamentautoritzat

Índex



Senyalitzacióvertical


Semibateria 

AͲ1.AͲ1a.AͲ1b
Bateria 


AͲ2.AͲ2a.AͲ2b
Motos 


AͲ3.AͲ3a.AͲ3b
Motosambhorari

AͲ4.AͲ4a.AͲ4b
Autocars

AͲ5.AͲ5a.AͲ5b
Autocarsamblimitaciódetemps
AͲ6
Autocarsamblimitaciódetemps
dinsd’unhorari



AͲ6a
Bicicletes




AͲ7
Autocarsescolars



AͲ8
Autocarsescolarsambhorari AͲ9.AͲ9a.AͲ9b
Autocaravanes,camionsiautocars 
AͲ10



Aparcamentprohibit

Trimestressenars



AͲ11
Trimestresparells



AͲ12
Motosalavorera

AͲ13.AͲ13a.AͲ13b
Alacalçadaid’aparcament
demotosalavorera 
AͲ14.AͲ14a.AͲ14b
Motosexcepteenzonessenyalitzades
AͲ15
Motosalavorerapetita
AͲ17.A.17a.AͲ17b
Alacalçadaid’aparcament
demotosalavorerapetita AͲ18.A.18a.AͲ18b



Estacionamentlimitaticontrolat

Àreablava


AͲ25a.AͲ25b.AͲ25c
Àreablavaautocars 


AͲ26
ÀreaverdapreferentresidentsAͲ27
Àreaverdaexclusivaresidents
AͲ28



Reservesd’aparcament

Ambulàncies 

AͲ31.AͲ31a.AͲ31b
PersonesambmobilitatreduïdaAͲ32.AͲ32a.AͲ32b




Personesambmobilitatreduïda
ambhorari


AͲ33.AͲ33a.AͲ33b
Particularperapersonesambmobilitatreduïda:
unvehicle

AͲ34.AͲ34a.AͲ34b
dosvehicles

AͲ35.AͲ35a.AͲ35b
tresvehicles

AͲ36.AͲ36a.AͲ36b
ambhorari:unvehicle AͲ37.AͲ37a.AͲ37b
ambhorari:dosvehiclesAͲ38.AͲ38a.AͲ38b
Cosconsular 
AͲ39.AͲ39a.AͲ39b
CosconsularambhorariAͲ40.AͲ40a.AͲ40b
Hidrant 

AͲ41.AͲ41a.AͲ41b
Hotel 

AͲ42.AͲ42a.AͲ42b
Vehicleselèctrics
Zonaderecàrregade
turismeselèctrics 
AͲ44.AͲ44a.AͲ44b
Zonaderecàrregade
motoselèctriques 
AͲ45.AͲ45a.AͲ45b
Zonaderecàrregaelèctrica
ràpida(excepteserveispúblics) 
AͲ46



















B

Altressenyals
Carrilsbus/multiús/taxi

Bus/taxi




BͲ1
Bus/taxiambhorariBͲ2a.BͲ2b.BͲ2c.BͲ2d
BͲ2eͲBͲ2f
Bus/taxiambhorari
iprohibiciód’aparcament

BͲ3a.BͲ3b
Multiús/bus 


BͲ4a.BͲ4b
Multiús 



BͲ5a.BͲ5b





Reservesdeparada

Paradabus


Terminalbus 

Paradataxi


Paradataxiambhorari
Paradataxielèctric 
Reservaperobres






Itinerarisd’aproximacióaunpàrquing
Pàrquing





Direcciórecta 


AͲ51
Movimentaladreta
AͲ52a.AͲ52b.AͲ52c
Movimental’esquerra AͲ53a.AͲ53b.AͲ53c
Direcciórectaigiradaaladreta
AͲ54
Direcciórectaigiradaal’esquerra
AͲ55
Movimentsaladretaial’esquerra
AͲ56
Canvidesentit 


AͲ56a
CanvidecalçadaAͲ56b.AͲ56c


Pàrquingd’autobusos 

Direcciórecta 


AͲ57
Movimentaladreta


AͲ58
Movimental’esquerra 

AͲ59


Pàrquingd’autocaravanes,camionsiautocars
Direcciórecta 


AͲ60
Movimentaladreta


AͲ61
Movimental’esquerra 

AͲ62


BͲ11a.BͲ11b

BͲ12a.BͲ12b

BͲ13a.BͲ13b
BͲ14.BͲ14a.BͲ14b


BͲ15

BͲ16a.BͲ16b

Zonesdecàrregaidescàrregaambvalidació
telemàtica

Dedillunsadivendres
(matí)



BͲ21a.BͲ21b
(matíitarda)


BͲ22a.BͲ22b

Dedillunsadivendres(matíi
tarda)idissabtes(matí)BͲ23a.BͲ23b.BͲ23c.BͲ23d

Dedillunsadissabte
(matí)



BͲ24a.BͲ24b
(matíitarda)


BͲ25a.BͲ25b

Altreshoraris 

BͲ26a.BͲ26b
Enviespacificades


BͲ27a.BͲ27b



Zonesdecàrregaidescàrregapervehicles
elèctrics

Vehicleselèctrics







BͲ28







Zonesdecàrregaidescàrrega

Senyalsd’indicacióencarrilbici





Dedillunsadivendres
(matí)


BͲ31.BͲ31a.BͲ31b
(matíitarda)

BͲ32.BͲ32a.BͲ32b







Dedillunsadivendres(matíi
tardaidissabtes(matí)
BͲ33.BͲ33a.BͲ33b







Dedillunsadissabte
(matí)


BͲ34.BͲ34a.BͲ34b
(matíitarda)

BͲ35.BͲ35a.BͲ35b







Dedillunsadivendres
(matíitardahoraripartit)BͲ36.BͲ36a.BͲ36b







Dedillunsadivendres(matíitarda
horaripartitidissabtes(matí)BͲ37.BͲ37a.BͲ37b




Direcciórecta 


BͲ80
Movimental’esquerra
BͲ81a.BͲ81b
Movimentaladreta 
BͲ82a.BͲ82b
Direcciórectaigiradaal’esquerraBͲ83a
DirecciórectaigiradaaladretaBͲ83b
Movimentaladretaial’esquerra BͲ84
Canvidecalçada 
BͲ85a.BͲ85b


Itinerarisd’aproximació

Gasolinera





Direcciórecta 

Movimental’esquerra
Movimentaladreta 


Senyalsespecials

Zonad’accésrestringit


BͲ40
Controlradar 



BͲ41
Radartram




BͲ42
Radar 




BͲ42a
Finalradartram



BͲ43
Carrilscentralsreversibles 

BͲ44
Zonaavançadaperamotos 

BͲ45
Zonaescolar 



BͲ46
Carrerambsortidapervianants
ibicicletes



BͲ47.BͲ47a
Zonasensible 



BͲ48
Plaquetadenumeraciódecarrer
BͲ49a.BͲ49b
Atencióvianants:autobus


BͲ50
Atencióvianants:tramvia


BͲ51
Controldematrícules


BͲ52
Càmeradetrànsit


BͲ53a.BͲ53b
Fitóautomàtic 



BͲ54
Controlfotogràfic


BͲ55a.BͲ55b
Camíreservatperabicicletesivianants
BͲ56
Puntverdmòbil



BͲ57
ÀreadeVianantsBͲ60a.BͲ60b.BͲ60c.
BͲ60d.BͲ60e.BͲ60f




Electrolinera







Direcciórecta 

Movimental’esquerra
Movimentaladreta 





PuntVerd


Direcciórecta 

Movimental’esquerra
Movimentaladreta 













BͲ86
BͲ87a.BͲ87b
BͲ88a.BͲ88b






BͲ89
BͲ90a.BͲ90b
BͲ91a.BͲ91b



BͲ92

BͲ93a.BͲ93b
BͲ94a.BͲ94b
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Senyalitzacióhoritzontal

 Plaquescomplementàriesdesenyalsdereglamentació



D

 Marqueslongitudinals


Fletxes 


CͲ1a.CͲ1b.CͲ1c
Horaris 
CͲ2a.CͲ2b.CͲ2c.CͲ2d.C.2d2
CͲ2eCͲ2f.CͲ2g.CͲ2h.CͲ2i.CͲ2j
Usuarisperalsquals 




regeixelsenyal
CͲ3a.CͲ3b.CͲ3c.CͲ3d
CͲ3e.CͲ3f.CͲ3g
Viesperalesquals
 CͲ4a.CͲ4b.CͲ4c
regeixelsenyal
Exempciódelcompliment
delsenyalperauntipus
d’usuari

CͲ5a.CͲ5b.CͲ5c.CͲ5d.CͲ5e
CͲ5f.CͲ5g.CͲ5h.CͲ5i.CͲ5j
CͲ5k.CͲ5l.CͲ5m.CͲ5n.C5o
CͲ5p.CͲ5q.CͲ5r.CͲ5s.CͲ5t
CͲ5u.CͲ5v.CͲ5w
Exempciódelcompliment
delsenyalperamesd’un
tipusd’usuari 
CͲ6a.CͲ6b.CͲ6c.CͲ6d
CͲ6e.CͲ6f.CͲ6g.CͲ6h.CͲ6i
AltresmissatgesCͲ7a.CͲ7b.CͲ7c.CͲ7d
CͲ7e.CͲ7f.CͲ7g.CͲ7h
Trimestressenars 
CͲ8.CͲ8a.CͲ8b


CͲ9.CͲ9a.CͲ9b
CͲ10.CͲ10a.CͲ10b
Trimestresparells
CͲ11.CͲ11a.CͲ11b
CͲ12.CͲ12a.CͲ12b
CͲ13.CͲ13a.CͲ13b
ProhibitelsaltresmesosCͲ14a.CͲ14b.CͲ14c
PictogramesCͲ15a.CͲ15b.CͲ15c.CͲ15d
Plaquesgenèriques
Plaquesd’unalíniaCͲ30a.CͲ30b.CͲ30c.CͲ30d
CͲ30e.CͲ30f.CͲ30g.CͲ30h
PlaquesdedueslíniesCͲ31a.CͲ31b.CͲ31c
CͲ31d.CͲ31e.CͲ31f
PlaquesdetreslíniesCͲ32a.CͲ32b.CͲ32c
CͲ32d.CͲ32e.CͲ32f
PlaquesdequatrelíniesCͲ33a.CͲ33b.CͲ33c
Plaquesde30cmd’ampladaCͲ34a.CͲ34b.CͲ34c
CͲ34d



Carrilsnormals

Líniadiscontínuagenèrica

Líniadiscontínuaabans
d’unalíniadedetenció

Líniadiscontínua
alesrondesBͲ10iBͲ20

Líniacontínua 




 DͲ1
DͲ2
DͲ3

DͲ4

Separaciódesentitsdecirculació
encalçadesdemenysde4carrils

Líniacontínua
 
DͲ11
LíniacontínuaambintermitènciesDͲ12
Doblelínia,contínuaidiscontínua 
DͲ13



Separaciódesentitsdecirculació
encalçadesde4carrilsomés

Doblelíniacontínua 

 DͲ21
DoblelíniacontínuaambintermitènciesDͲ22
Doblelínia,contínuaidiscontínua 
DͲ23



Voradelacalçada

Líniadiscontínua


Líniacontínuaambvoral
igualosuperiora1,5m
Líniacontínuaambvoral
inferiora1,5m 




 DͲ31


DͲ32



DͲ33

Carrilbus

Líniacontínua 


 DͲ41
Líniacontínuaambintermitències
DͲ42
Líniadiscontínuaabans
d’unalíniadedetenció


DͲ43

Líniadiscontínua
Ensegonaposició
Encontradirecció











 DͲ44
 DͲ45
 DͲ46


Desentitúnic 
Contiguauncarrildecirculació

Contiguauncarrildeserveis

Entramsambpossibleinvasiód’altres
vehiclespermaniobra


Dedoblesentit
Contiguauncarrildecirculació

Contiguauncarrildeserveis

Entramsambpossibleinvasiód’altres
vehiclespermaniobra


Almigdelacalçada 





DͲ51a
DͲ51b
DͲ51c
DͲ52a
DͲ52b
DͲ52c
DͲ52d

Carrilbicicletaalavorera









DͲ53
DͲ54

Carrilreversible

Carrilreversible







DͲ61







DͲ71


Líniaexteriorzonaderecàrrega
devehicleselèctrics 




DͲ72

Bicing

Vehicleelèctric






Líniadedetenció
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EͲ2
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EͲ11
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EͲ14
Líniadeprohibiciód’aparcament
exceptetaxielèctric 


EͲ15
Sortidadegual 


EͲ16a.EͲ16b



Zonesiplacesd’aparcament



LíniaexteriorBicing



 Altresmarquesiinscripcions
Marquestransversals

Carrilbicicletaalacalçada


Desentitúnic 
Dedoblesentit



E



Encordósensedelimitaciódeplaces
EͲ21
Encordóambdelimitaciódeplaces 
EͲ22
Encordóàreablava 


EͲ23
Enbateriasensedelimitaciódeplaces
EͲ24
Enbateriaambdelimitaciódeplaces
EͲ25
Enbateriaàreablava 


EͲ26
Ensemibateriaambdelimitació
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EͲ27
Ensemibateriaàreablava


EͲ28
Aparcamentdemotosensemibateria
EͲ29
Aparcamentdemotosenbateria 
EͲ29a
º

Aparcamentdemotosensemibateria45
EͲ29b
Zonad’aparcament
demotosenvorera 
EͲ30a.EͲ30b.EͲ30c
Àreaverdapreferent EͲ31a.EͲ31b.EͲ31c.EͲ31d
Àreaverdaexclusiva EͲ32a.EͲ32b.EͲ32c.EͲ32d
Puntderecàrregade
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EͲ33a.EͲ33b.EͲ33c

Puntderecàrregaperamotos
elèctriquesensemibateria 





EͲ34

EͲ80d
EͲ80e




Fletxesdedirecció

Contenidors



Recta 




Aladreta(al’esquerra)


Obliquaaladreta(al’esquerra)

Rectaoaladreta(al’esquerra) 
Rectaiobliquaaladreta(al’esquerra)
Aladretaoal’esquerra


RectaalesrondesBͲ10iBͲ20 
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alesrondesBͲ10iBͲ20


Rectaoladreta(esquerra)
alesrondesBͲ10iBͲ20


Aladretaoal’esquerra
alesrondesBͲ10iBͲ20


Rectaenuncarrilbicicleta 

Aladreta(al’esquerra)
enuncarrilbicicleta 





EͲ41
EͲ42
EͲ42b
EͲ43
EͲ43b
EͲ44
EͲ45
EͲ46
EͲ47
EͲ48
EͲ49
EͲ50



Contenidorenzonad’aparcament
encordó




EͲ81
Doscontenidorsenzona
d’aparcamentencordó


EͲ82
Trescontenidorsenzona
d’aparcamentencordó


EͲ83
Contenidorsenunxamfrà
del’Eixample 

EͲ84.EͲ85.EͲ85b
Contenidorenzona
d’aparcamentenbateria


EͲ86
Doscontenidorsenzona
d’aparcamentenbateria


EͲ87
Agrupaciódecontenidors
derecollidaselectivaenzona
d’aparcamentenbateria


EͲ88



Xamfràdel’Eixampleperamotosobicicletes

Altresfletxes





Fletxadesortida
Fletxadebifurcació
Finaldecarril 



Taxielèctric 


Camions,furgonetesivehicles
mixtesdedosseientselèctrics 













EͲ61
EͲ62
EͲ63

Inscripcions


Bus





EͲ71
Taxi





EͲ72
Stop 



EͲ73a.EͲ73b
Cediuelpas 

EͲ74a.EͲ74b.EͲ74c
Limitaciódevelocitat 


EͲ75
Fidelimitaciódevelocitat


EͲ75a
Limitaciódevelocitat
alesrondesBͲ10iBͲ20


EͲ76
Bicicleta



EͲ77.EͲ77a
Personesambmobilitatreduïda
EͲ78
Motoenzonaavançada


EͲ79
Motosenxamfràdel’Eixample

EͲ79a
Identificaciódepuntderecàrrega
 Turismeelèctric



EͲ80a
Motoelèctrica 


EͲ80b

Xamfràdel’Eixampleperamotos 
Xamfràdel’Eixampleperabicicletes 

EͲ89a
EͲ89b




Altresinscripcions


Bicicletes


Bicing 


Busapeu


Camíescolar 

Avísprecaucióbus

Avísprecauciótramvia
IniciZona30 

FiZona30


Sortidadeemergència
Quadriculaencarrilbicicleta
Pujadabus


Bus1 


Bus2 


Atenciózonaescolar 
Alavorerabaixadelamoto
Vehicleelèctric

Intercanviadord’autobusos





































EͲ90
EͲ91
EͲ92
EͲ93
EͲ94
EͲ95
EͲ96a
EͲ96b
EͲ97
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EͲ99
EͲ100
EͲ101
EͲ102
EͲ103
EͲ104
EͲ105



Zona30

Exemplesidetalls





Entradaazona30senseestacionament
FͲ50a
Sortidadezona30senseestacionament
FͲ50b
Entradaazona30ambestacionament
FͲ51a
Sortidadezona30ambestacionament
FͲ51b
Recordatorisinterns 
FͲ52a.FͲ52b.FͲ52c


F

Detalls
Pasdevianants,pasdebicicletes
ilíniadedetenció

Carrilbici



Pasdevianants,pasdebicicletes
ilíniadedetenció


Pasdevianantsilíniadedetenció





Pasdebicicletes

Quadriculaencarrilbici



 FͲ1

FͲ2


Gualsambcarrilbiciicarrildeserveis





FͲ11
FͲ12

FͲ54b

Dobleparadabus




Dobleparadabus



Paradad’autobusos


Paradadepasambplataforma 
FͲ21
Paradadepassenseplataforma

FͲ22
Paradaterminal
ambsenyalitzacióhoritzontal 
FͲ23a.FͲ23b






FͲ55

Bicing

EstacióBicing 

 



FͲ61






Paradadetaxis

Zonaavançadaperamotos



Paradadetaxis


FͲ53a
FͲ53b

Guals

Stopicediuelpas
Stopamblíniadedetenció  
Cediuelpasamblíniadedetenció 




 



 


Zonaavançadaperamotos FͲ62a.FͲ62b



FͲ31



Xamfràdel’Eixample

Vehicleelèctric




Vehicleelèctric 



AmbcàrregaidescàrregaFͲ41a.FͲ41b.FͲ41c
Ambaparcamentlliure

FͲ42a.FͲ42b
Ambaparcament
limitaticontrolat

FͲ43a.FͲ43b.FͲ43c





FͲ63

Carrer30

Entradaacarrer30senseestacionament
Sortidadecarrer30senseestacionament
Entradaacarrer30ambestacionament
Sortidadecarrer30ambestacionament





FͲ64a
FͲ64b
FͲ64c
FͲ64d



Reservadebicicletesencalçada

Reservadebicicletesencalçada
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1.Introducció

2.Elmodeldesenyalització










Elsistemaestàformatpertreselements:

La senyalització d’orientació per a vianants és un sistema de comunicació que té
com objectiu orientar als vianants perquè arribin a la seva destinació ja sigui un
puntd'interèsturístic,unpuntd'interèssocialounaparadadetransportpúblic.

Elscriterisperalaimplantaciód’aquesttipusdesenyalitzaciósónelsmateixosque
peraqualsevolsenyalitzaciód’orientació:
x Claredatisenzillesa
x Homogeneïtat:elsmissatgeshandemanteniruniformitatenlaformaienel
contingut
x Continuïtat:enunitinerarielvianantnoespotdesorientarniconfondreper
omissiód’informació


1. Unsuportverticalcilíndric
2. Unasèriedeplaquesdireccionalsfixadesaaquestsuport
3. Unparelldeplànolsdelocalització.




&ROODUtG¶DFHULQR[LGDEOH





El present document té com objecte definir els elements bàsics que configuren la
senyalitzaciód’orientaciódestinadaalsvianantsalaciutatdeBarcelona,establintͲ
necriterisgràfics,formalsiconstructiusdelesdiferentspecesquel’integren.


x


x
x

















x
x
x
x



7XEG¶DFHUJDOYDQLW]DW
3LQWDWDPESLQWXUDR[LURQJULVIRVF
'LjPHWUHGHPPDPEPPG¶HVSHVVRU
$OoDGDYDULDEOHDPEXQPtQLPGHP





x



x
x
x



3ODFDGH³7UHVSD´SLQWDWVDPE
SLQWXUDSROLXUHWjGRVFRPSRQHQWV
DVVHFDWDOIRUQD
)RQVEODXIRVFRPDUUy
6HQ\DOVGH[[PP





3OjQROUHWRODWSHULPSUHVVLyGLJLWDO
VREUHYLQLO,-0RVLPLODU
3URWHFFLyDQWLJUDIILWLLDQWL89
'LPHQVLRQVGH[PP
$OoDGDGHPSHUPRWLXV
G¶DFFHVVLELOLWDW
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3.Criterisdelscontinguts











3.1Senyals





3.Criterisdelscontinguts

















Elsnomsdecarreresgrafiaranenlletrarectadecolorblanc:

3.1Senyals





Tots els senyals portaran el pictograma de vianant per indicar l’especificitat dels
senyalsaixícomunafletxa.

Elssenyalspodenindicarelssegüentstipusdedestinacions:
x Nomsdecarrersiplaces
x Punts d’interès turístic (icones de la ciutat, nodes turístics, punts
d’interèsdenivellciutatidenivellDistricte/Barri).
x Puntsd’interèssocial(Bibliotequesiarxius,centrescívicsiculturals,
CAPs, comissaries, instalͼlacions esportives, institucions, mercats
municipals,museus,parcsijardins,seusdeDistricte...).
x Parades de transport públic (metro, tramvia, tren, funicular i
estacionsd’autobusos).



Elsllocsd’interès,esgrafiaranenlletracursivadecolorgrocPantone156:



Tindrem destinacions de primer nivell, que sortiran en els senyals i també en els
plànols de localització, i destinacions de segon nivell, que només sortiran en els
plànolsdelocalització.


Elssenyalspodrantenirdoscolorsdefons:



x MarróPantone478,perelspuntsd’interèsturístic





Las parades de transport públic (metro, tramvia, ferrocarrils i estacions
d’autobusos)esgrafiaranenlletrarectadecolorblancdinsd’unrectangledecolor
negre.Sempreportaranellogotipdeltransportpúblicindicatielsnúmerosdelínia,
excepteenlesestacionsd’autobusos,quenomésportaranellogotipd’autobús:




x BlaufoscPantone302perlarestadedestinacions
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3.Criterisdelscontinguts











3.1Senyals





3.Criterisdelscontinguts





Cada placa pot incloure  una, dues o tres destinacions. Si en un emplaçament
determinat i en una mateixa direcció hi ha una acumulació de llocs d’interès i
carrersasenyalitzar,aquestesinformacionsespodensegregarenunmàximdetres
plaques que indiquin una mateixa direcció, amb un màxim de vuit plaques en el
totaldelesquatredireccionspossibles.









3.2PlànolsdeLocalització

Lainformaciódelssuportsescompletaràmitjançantlaincorporaciódeplànolsdela
zona,oncaldestacarlalocalitzaciódelspuntsbàsicsd’interèsipuntsdeparadadels
transportspúblicsdelazona.Acadapaltindremdostipusdeplànols:
x Unplànolambtotselspuntsd’interèsdelazona.
x Un altre amb només els punts d’Interès turístic i els principals
itineraristurísticsdelazona


Si a més no es possible segregar els punts d’interès turístic dels punts d’interès
socialescolͼlocaràunsenyalambfonsblauiunafranjamarróperelpuntd’interès
turístic:










Endeterminatsitinerarisperavianants,sielllocollocsaindicarestrobenagran
distànciaipertanthihaunnombreimportantdesenyalsdecontinuïtat,espodrà
ferconstarladistànciaromanentfinsalllocenqüestió:





A aquells llocs on és pràcticament impossible o totalment inadequat per les
característiques de l’espai, instalͼlar un suport es podran colͼlocar plaques
adossades,quetindranunesdimensionsde500x100x10mm:












A l'hora dedecidir oncolͼlocarels senyalscaldràtenirencomptelanecessitatde
facilitar al vianant l'arribada als punts d'interès des de les parades de transport
públic i la tornada des dels punts d'interès cap a les parades de transport públic.
Semprequesiguipossiblelesinformacionsapareixeranenl’ordreenquèestroben
dins l’itinerari: quan més proper es trobi el vianant del punt d’interès més amunt
sortiràaquestalconjunt.
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3.Criterisdelscontinguts







3.2PlànolsdeLocalització





3.Criterisdelscontinguts

Elplànolesdividiràentresparts:capçalera,cosipeu










2. Cos

a. Mapa, amb la part representada del territori amb orientació
marͲmuntanya.Elcolorsdeldiferentselementsdelmapaseran:


1. Capçalera,ambuncolorpercadatipusdeplànol
x MarróPantone478,perelplànolturístic
x BlaufoscPantone302,perelplànolambtotselpuntsd’interès


(OHPHQW



&RORU
1HJUH







&HUFOHVGHVWLQDFLRQVRQQLYHOO
7H[WRVGHVWLQDFLRQVRQQLYHOO

9HUPHOO







%ODQF

  

$LJXD

%ODX



=RQHVYHUGV

9HUG

  

6RODUV

*ULV

  

,OOHVHGLILFDGHV

*ULVIRVF

  

b. Alplànolambtotselpuntsd’interès:
i. Destinacions de primer nivell,
grafiades amb lletra blanca dins
d’un rectangle de color blau fosc
Pantone302.




ii. Destinacions de segon nivell
grafiadesambunnumerodinsd’un
cercledecolorvermellPantone485.

Cotes en cm


c. Alplànolambelspuntsd’interèsturístic
i. Lesiconesdelaciutatamblletragroga
pantone 156 dins d’un rectangle de
colormarrópantone478

Cotes en cm



Lacapçalerahad’incloure:


a.
b.
c.
d.
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ii. Els nodes turístics de la mateixa
maneranoméssitenenunadelimitació
clara que permeti marcar el seu
perímetre.
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5*%

1RPVGHFDUUHU



Cotes en cm

NomdelDistricteoBarrionestrobaelsenyal
TextVostèésaquí/Youarehere/Ustedestàaquí
Indicaciódeillesdevianantsizonescomercials
Llegendadepictogramessenceraalplànolambtotselpuntsd’interès:
metro,bus,bicing,tramvia,paradesdebusturístic,etc.
e. Llegenda de pictogrames parcial al plànol amb els punts d’interès
turístic:totsexceptebusibicing


3.2PlànolsdeLocalització
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3.Criterisdelscontinguts







3.2PlànolsdeLocalització





3.Criterisdelscontinguts









3.2PlànolsdeLocalització





3. Peu

a. Alplànolambtotselpuntsd’interès:

i. Descripciódelesdestinacionsdesegonnivell
ii. EscutdelAjuntament
iii. Logotip Barcelona Contactless amb codi QR ‘Blau’ (*veure “Generació

iii. Els punts d’interès turístic de nivell ciutat amb lletra blanca dins
d’unrectangledecolormarrópantone478.



decodisQR)



iv.Els punts d’interès turístic de nivell Districte / Barri amb lletra
marrópantone478dinsd’unrectangledecolorblancambcontorn
decolormarrópantone478.



d. Paradesdetransportpúblic





Cotes en cm

b. Alplànolambelspuntsd’interèsturístic:

i. TextMapaturístic/Touristmap/Mapaturístico
ii. EscutdelAjuntament
iii. LogotipBarcelonaContactlessambcodiQR‘Marró’(*veure“Generació
decodisQR)


Cotes en cm
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3.Criterisdelscontinguts









3.2PlànolsdeLocalització



3.Criterisdelscontinguts











3.3GeneraciódecodisQR


Durant la fase de redacció del projecte de senyalització el projectista omplirà una
tauladonantunnombreacadasenyal,laubicacióilatitudͲlongitudil'enviaràala
bústia contactless@bcn.cat des d'on li retornaran les imatges dels codis QR a
mostrar a cada plànol. El projectista haurà de inserir cada codi QR al plànol
corresponent per facilitar el procés de fabricació a l'adjudicatari de l'execució del
projecte.




Detall i dimensions logotip Contactless


Nº
Senyal
1
2

Districte

Localització

3

SantMartí RamblaPrimͲCristobaldeMoura
SantMartí C.CristobaldeMouraͲC.Perpinyà
RamblaPrimͲC.MarrocͲC.Jaume
SantMartí Huguet

4
5






C.AlfonselMagnànimͲC.Jaume
SantMartí Huguet
SantMartí C.JaumeHuguetͲC.Perpinyà











41.41593923 2.21313197
41.41820307 2.21627111

CodiQRͲ
BLAU
PST_704B
PST_705B

CodiQRͲ
MARRÓ
PST_704M
PST_705M

41.41679305 2.21200842

PST_706B

PST_706M

41.41750489
41.41915462






PST_707B
PST_708B






PST_707M
PST_708M






Latitud

Longitud

2.21295418
2.21502725






Model de taula a emplenar per demanar codis QR. En negre informació a emplenar per el projectista, en
verd informació a emplenar per l’Oficina Tècnica de Barcelona Contactless
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4.Modulacióidimensionsbàsiques













4.1Elmodel

4.Modulacióidimensionsbàsiques











4.1Elmodel






En aquells llocs en què hi hagi connexió wifi gratuïta municipal s'afegirà una
banderolaindicativaenlapartsuperiordelpal.
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4.Modulacióidimensionsbàsiques














4.2Elssenyals

4.Modulacióidimensionsbàsiques










Detallsenyalensuport

DetallMordassaPlanta




















PPGHJUXL[
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4.2Elssenyals

4.Modulacióidimensionsbàsiques














4.2Elssenyals

4.Modulacióidimensionsbàsiques















Detallmordassasecció


Detallsenyaladossat







PPGHJUXL[
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4.2Elssenyals

4.Modulacióidimensionsbàsiques










4.3Elplànoldelocalització

5.Codisicomponentsdelsistema










5.1Composiciódecontinguts
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5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals



5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals
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5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals
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5.Codisicomponentsdelsistema




GerènciaAdjuntadeMobilitatiInfraestructuresͲEcologiaUrbana
DirecciódeMobilitat
DepartamentdeSenyalització




DESEMBRE2015



GerènciaAdjuntadeMobilitatiInfraestructuresͲEcologiaUrbana
DirecciódeMobilitat
DepartamentdeSenyalització

5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals



5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals
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5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals



5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals
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5.Codisicomponentsdelsistema








5.2Colordefonsdeplaquesdireccionals

5.Codisicomponentsdelsistema















Fletxes











Pictogrames
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5.3Elssignesdireccionals

5.Codisicomponentsdelsistema












5.3Elssignesdireccionals

5.Codisicomponentsdelsistema
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5.4Alfabetsnormalitzats

6.Exemplesd’aplicació











7.Documentacióprevistaenelsprojectesd’execució 












L’estructuradelsprojectesd’execucióseràlasegüent:

1. Índexdelprojecte

2. Memòriadescriptivadelstreballs

3. Llistatdepuntsd’interèsicarrersasenyalitzar









4. Plànoldesituaciódelssenyals
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7.Documentacióprevistaenelsprojectesd’execució 









7.Documentacióprevistaenelsprojectesd’execució 







5. Plànolsdelocalització(2plànolsperconjunt)


7. Amidamentsipressupostestimatiudel’execució


Elsconceptesautilitzaral’horadeferpressupostosseran:



Subministramenticolͼlocació
Ud.subministramentdesuporttubulard'acergalvanitzatpintatamb
oxirongris,ambdiàmetrede80mm,2mmdegruixitresmetresd'alçada
ambcollaríd'acerinoxidable
Ud.colͼlocaciódesuporttubulard'acergalvanitzatinclòsbasede
sustentació,demolició,reposicióiajustatdelavorerapavimentnormal
Ud.subministramentdeplacadetresparetoladaa2cares12,5x64,5x
10cm
Ud.colͼlocaciódeplacadetresparetoladaa2cares12,5x64,5x10cm
Ud.subministramentdemordassaenfosad'aluminiperfixaciódeplaca
detrespa12x5x64,5cm
Ud.colͼlocaciódemordassaenfosad'aluminiperfixaciódeplacade
trespa12x5x64,5cm
Ud.subministramentplacadetresparetoladaa1cara10,0x50cm
Ud.colͼlocaciódeplacadetresparetoladaa1cara10,0x50cmaparet
Ud.subministramentdeplànolinformatiu230x400x2mmisuport
Ud.colͼlocaciódeplànolinformatiu230x400x2isuport
Retirada
Ud.retiradadesenyaldevianants(suportmésplaquesdetrespa)i
reposiciódepaviments
Ud.retiradadeplacadetrespa existent64,5x12,5x10cm
Ud.retiradademordassaenfosad'aluminidefixaciódesenyalexistent
Ud.retiradadeplànolinformatiu230x400x2mmexistent




6. Croquisdelssenyalsambelseucontingut
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8.Actualitzaciódel’inventaridesenyalitzaciómunicipal

9.Documentaciótècnica
















L'adjudicatari dels treballs estarà obligat a actualitzar l'inventari de senyalització
municipal,IncaUrbà,onesrecolliràlasegüentinformació:

MòdulInformatiuPlacaTrespa

Placa de Trespa de mesures 645x125x10 mm per senyals en suport i 500x100x10
mm per senyals adossats. Aquest material té que ser una placa totalment plana,
produïdaabasederesinestermoenduribles,reforçadademanerahomogèniaamb
fibra de fusta i fabricada a pressió i temperatura alta. Aquest material té que ser
resistentalsagentsatmosfèrics,alsraigsUV,humitat,resistental’impacteifàcilde
netejar.

x
x
x
x
x
x

Ubicaciódelsenyal
Tipologia(1,2,3o4cares)
Datad'instalͼlació
Fotografiesdelconjunt
ArxiuPDFambelcontingutdelsenyal
Arxiu PDF amb el contingut dels plànol de localització de tots els  punts
d’interès.
x Arxiu PDF amb el contingut dels plànol de localització dels punts d’interès
turístic.


Lesplaquesaniranpintadesdelasegüentmanera:primeramentsontractadesamb
alcohol isopropílic per treure el greix i netejar la superfície de manera que la
posterior adherència de la pintura sigui òptima.  Després es pinta amb poliuretà
ambungruixmínimde70Pmis’assecaalfornaunatemperaturade80ºCdurant
20minuts.Unacopsecaescolͼlocaunpapermàscaraamblaformadelaretolaciói
es pinta de nou amb poliuretà blanc i posterior assecat al forn a la mateixa
temperatura i al mateix  temps, conferintͲli una màxima resistència als agents
atmosfèrics.



D'aquesta manera el departament encarregat del manteniment de la senyalització tindrà les eines
necessàriesperpodersolucionarqualsevoltipusdeproblemaqueesplantegi:trencamentdesenyals,
canvisdecontinguts,modificaciód'ubicació,etc.


Encapcaselssenyalsesfabricaranambvinilsoadhesius.

 Pal
El pal serà de acer galvanitzat en calent per immersió de manera que el gruix del
mateixnosiguimenorde100Pm,deØ80x2mmdegruixiunmínimde3mde
longitud.Lalongituddelsuportseràvariableenfunciódelnúmerodemòdulsque
porticadaconjunt,ambunmàximdetresplaquesenlamateixadirecció.

La part superior del pal serà del mateix diàmetre i gruix  que la resta del suport,
tancat per la part superior i unit al mateix  mitjançant un envellidor d’acer
inoxidable de diàmetre inferior al suport. S’encastarà directament al terra a una
profunditatmínimade400mm.Uncopfetalauniódeltaptotelconjuntcalque
siguigalvanitzatencalentperimmersiódemaneraqueelgruixdelmateixnosigui
menysde100Pm.











Un cop  galvanitzat es raspalla  amb suavitat la superfície del pal per donarͲli
porositat de manera que es formi una superfície microporosa damunt  la que
s’aplicarà una capa de imprimació epoxi alcídica de no menys de 30 Pm.
Posteriorment tot el conjunt es pinta amb oxirón gris fosc amb un gruix de no
menys30Pmis’assecaenunforndurant20mina85ºC.










DESEMBRE2015

GerènciaAdjuntadeMobilitatiInfraestructuresͲEcologiaUrbana
DirecciódeMobilitat
DepartamentdeSenyalització

DESEMBRE2015

GerènciaAdjuntadeMobilitatiInfraestructuresͲEcologiaUrbana
DirecciódeMobilitat
DepartamentdeSenyalització

9.Documentaciótècnica














L’uniódelaplacaalpalesfamitjançantunaUenperfildealuminiextrusionatde
3mmdegruixsobrelaqueesfaunforatperfixarlaplacaTrespa.Elscargolsseran
aixamfranatsid’acerinoxidable.

En el cas de fixació d’una placa a la  paret caldrà assegurar la perfecte fixació
d’ambdues.

Plànolsinformatius.
Es tracta  de dos plànols  realitzats en dues plaques d’acer de 400x240x2 mm de
gruix  corbats amb un radi de R207 mm deixant dues pestanyes de 12 mm  per
posteriormentreblaralsistemadefixaciódelpal.

Lapartdeldarreraaniràpintadaamboxiróngrisfosc.Perlapartdavanteraportarà
unplànolretolatperimpressiódigitalsobreviniltipusIJ1603Mocaracterístiques
similars.Aquestaimpressiócaldràquevagiprotegidaambunalàminaantigraffitii
antiUVambunagarantiaal’exteriorde3anys.

El sistema de fixació al pal haurà de ser tal que no sigui susceptible a actes
vandàlics,pelques'uniràmitjançantunaestructurad'aluminisobrelaqualesreblin
lesplaquesdelsplànolsinformatius.
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1.Introducció

2.Àmbitd’aplicació









Lasenyalitzaciód’orientacióésunsistemadecomunicació,emissord’unmissatge,
mitjançantelqualesproporcionaalconductorlainformaciónecessàriaperfacilitar
el seu desplaçament dins de l’àmbit de la població a través d’itineraris
preestablerts.


LasenyalitzacióInformativaurbanas’aplicaràentotl’àmbitdelterritorimunicipal
deBarcelona.



L’actual sistema de senyalització d’orientació informativa urbana de Barcelona es
basa,principalment,enlainstalͼlaciódeconjuntsunitaris,formatsperunasèriede
mòdulsenelsqualsfiguralainformacióqueespreténproporcionaralconductor.

Com qualsevol sistema de comunicació, per a que sigui efectiu, ha de ser senzill,
clariuniformerespectealaformad’emissiódelmissatge.

Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona disposa de dos
documentscomplementaris:

Ͳ NormativadeSenyalitzacióInformativa,enlaqualesrecullentots
els factors relatius al disseny i l’emplaçament dels cartells
d’orientacióurbana.
Ͳ Pla Director de Senyalització d’Orientació Urbana, en el qual es
recullenlesdirectriusaseguirenlaselecciódelesdestinacionsque
handesersenyalitzadesaixícoml’àmbitiitinerarisdesenyalització
delesmateixes.
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3.Objectius



4.Destinacionsasenyalitzar









Elpresentdocument,tractaderecolliriunificartotsicadascundelselementsque
formen part dels cartells d’orientació urbana, així com els punts d’emplaçament i
orientació en els quals s’han de colͼlocar depenent de la configuració de les
interseccionsquesenyalitzin.

Sónpuntsd’interèsgeneralaquellscapalsqualss’orientaalsconductors,incloentͲ
losenlasenyalitzaciód’orientació.
Al document “Pla Director de Senyalització Urbana de la Ciutat de Barcelona” es
recullenelsrequisitsquehadecomplircadatipusdedestinacióenfunciódelaseva
importància, capacitat d’absorció del trànsit, afluència de públic, interès cultural,
disponibilitat d’aparcament, etc. per a poder ser senyalitzada. Aquest mateix
documentcontéllistatsdedestinacionsquecompleixenaquestrequisits.
Aquestesdestinacionsesdivideixenenquatregrupsbàsicsd’informació:
1.
2.
3.
4.

Carreteres,poblacionslimítrofsirondes
CentreCiutat
Nomsdecarrersipuntsdereferència
Puntsd’interès



A continuació es mostren diferents destinacions que, en concordança amb el Pla
Director,podenohandesersenyalitzades:
1. S’han senyalitzar les carreteres de sortida de la ciutat amb els caixetins
oficials actualitzats. Les destinacions seran les mateixes que s’utilitzin en la
pròpia carretera. En funció de les seves característiques generals i
competència,esdistingirandostipusdecarreteresasenyalitzar:
ͲCarreteresgenerals
ͲCarreteresprovincials







Poblacionslimítrofsque,degutalcreixementurbàdelaciutatdeBarcelonai
d’elles mateixes, han quedat connectades per carrers. En aquests casos es
podràindicarelnomdelapoblaciócomdestinació.

S’haurandesenyalitzarlesRondesquecircumvalͼlenlaCiutat:
ͲRondaLitoral
ͲRondadeDalt


2. Concepte“CentreCiutat”.Espotencialasevainclusiócomdestinaciósense
associarͲhoaunazonaconcreta.Lafinalitatd’aquestadestinacióésdirigiral
conductorprocedentdelaperifèriaaunaàreadelaciutatonenllaçarambla
xarxa viària en la qual es troben els itineraris més adequats per connectar
ambelsdiferentspuntsd’interès.
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4.Destinacionsasenyalitzar

4.Destinacionsasenyalitzar




3. De la Xarxa de circulació de la Ciutat de Barcelona, únicament es podran
indicar com destinacions aquells carrers que siguin considerats Eixos de
PrimeroSegonordre,segonsestableixeldocumentdelPlaDirector.

Dinsl’apartatdevariss’inclouranlesdestinacionssegüents:
ͲPlatges
ͲFira
ͲZonaFranca
ͲPalaudeCongressosdeCatalunya
ͲCiutatdelaJustícia
ͲMontjuïc
ͲRecinteMundet


Del conjunt de la xarxa viària cal destacar un número determinat de
places o nusos de connexió i orientació que són punts de referència
urbana.Handesersenyalitzatsperlasevaimportànciaenelconjuntdel
trànsitdelaciutatisónelssegüents:
ͲPl.AlfonselSavi
ͲPl.CanDragó
ͲPl.Catalunya
ͲPl.Drassanes
ͲPl.Espanya
ͲPl.FrancescMacià
ͲPl.Glòries
ͲPl.IldefonsCerdà
ͲPl.Lesseps
ͲPl.Llevant
ͲPl.ReinaMariaCristina



No podrà tenir senyalització d’orientació cap instalͼlació, servei o centre que no
pertanyiaalgundelsgrupsd’informacióanteriormentcitats.

L’ordred’importànciadelesdestinacionsal’horadesenyalitzarseràelsegüent:

1. Puntsdereferència/CentreCiutat
2. Rondes/Carreteres
3. Puntsd’interès
4. Carrers
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4. Elspuntsd’Interèsquepodensersenyalitzats(sempreiquancompleixinels
criterisestablertsenelPlaDirector)haurandepertànyeraunsdelssegüents
grupsd’activitat:

ͲEdificisoficials
ͲCentreseducatius
ͲCentresdedifusiócultural
ͲCentresComercials
ͲElementspatrimonials
ͲCentreshospitalaris
ͲBarris
ͲCentresdeTransport
ͲInstalͼlacionsEsportives
ͲCementerisyTanatoris
ͲParcsyMiradors
ͲVaris
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5.Composicióidisseny
deconjuntsunitaris

5.Composicióidisseny
deconjuntsunitaris









5.1Composiciódeconjunts



o Cadaconjuntunitariestàformatpermòdulsocalaixosdinsdelsqualss’incloula
informaciódecadadestinacióasenyalitzar.

EnlacomposiciógràficadelscartellsinformatiushandetenirͲseencomptecertes
regles que garanteixin un resultat final en el que visibilitat, claredat i uniformitat
assoleixinunesquotesacceptables.

o El mòdul superior de cada conjunt serà de menors dimensions que la resta i
contindràelnomdecarreroplaçaonestàubicatelconjunt.

Encara que ocasionalment en zona urbana, poden utilitzarͲse un altre tipus de
cartellscomdepreavís,pòrticsobanderoles,eldissenyd’aquestscartellsesregirà
perlesnormativescorresponentsqueactualmentjaelsregulen.

o Els conjunts unitaris estaran formats per un màxim de 6 mòduls (excloent el
corresponentalnomdecarrer),entreelsqualsescontindràunnúmeromàxim
de8líniesdetextentotal.

Lesreglesdecomposicióqueesrecullenenaquestesrecomanacionsestandirigides
alsconjuntsunitarisformatspermòdulsdesenyalitzacióialsseussuports.

o L’ordredelsmòdulsdinsdelconjuntestaràenfunciódeladirecciódelafletxa
d’orientació,segonss’indicaalafigura8.4Lesfletxes,aigualtatd’orientació,es
colͼlocaranperordredeproximitat.




o Dins d’un mateix conjunt (amb excepció del calaix de nom de carrer) tots els
mòdulstindranlamateixalongitud.
o Lesdimensionsdelsmòdulss’ajustaranalasegüenttaula:

LONGITUDMÒDUL

ALÇADAMÒDUL

2200mm.

570mm.

2200mm.

300mm.

1500mm.

370mm.

1500mm.

200mm.

1000mm.

200mm.

700mm.

150mm.




o Els mòduls estaran formats per caixa tancada amb un perfil perimetral de 40
mm.
o Els mòduls disposaran de làmina antigraffiti com protecció davant actes
vandàlics.
o Enlacaraposteriordelmòduls’hand’inclourelesdadesdefabricaciódelmateix
(fabricant,data,certificat).
o Cada mòdul es subjectarà al pal mitjançant brides exteriors ajustades a carrils
quepermetranlamobilitatiorientaciódelmateix.
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5.Composicióidisseny
deconjuntsunitaris

5.1Composiciódeconjunts

5.Composicióidisseny
deconjuntsunitaris



5.2Dissenydemòduls










o Dins de cada mòdul o calaix, s’inclouran els elements que conformaran la
informaciódeladestinacióasenyalitzar:missatgesescrits,pictogrames,fletxesi
caixetins.

o Elssuportsutilitzatsserantelescòpics,d’aluminiextrusionatiestriats.
o El pal es colͼlocarà al costat del conjunt més pròxim a la calçada. En el cas
d’illetes,elpalescolͼlocaràcentrat.

o Dinsdecadamòdulelnúmeromàximdelíniesdetextserandos.

o Totselselementsconstructius(pals,plaques,abraçadores,etc.)estaranunificats
encolorRAL9007.

o Elsmòdulssuperiors(indicatiusdelnomdelcarrer)serandefonsblaufosciels
textosenblanc.
o Una mateixa destinació s’indicarà sempre de la mateixa manera dins dels
diferentsconjuntsquelacontinguin.


o Lesdimensionss’ajustaranalasegüenttabla:
ALÇADA
SUPORT

DIÀMETRE

GRUIX

ALÇADA

DIÀMETRE

SUPORT

SUPORT

CORREDERA

CORREDERA

3.2m.

110a120mm.

5Ͳ8mm.

Fins a 5 mòduls amb un màxim de 75a100mm.
3,2m2desuperfíciedecartell.

3.2m.

140a170mm.

5Ͳ12mm.

Fins a 7 mòduls amb un
màxim de 5,2 m2 de
superfíciedecartell.

o Tots els mòduls (a excepció del corresponent al nom de carrer) seran de fons
blancielstextosblaufosc.
o Per potenciar visualment i diferenciar els punts de referència de la resta
d’informacions, les fletxes de direcció apareixeran en blanc dins d’un disc de
colorgranat.
o Exceptuantlesdescritesanteriorment,lesfletxesd’orientacióserandecolorblau
fosc.

100a140mm.

o Tots els pictogrames mantindran un color de fons blau fosc excepte el
pictogramad’hospitalenquèelfonsseràblauclarielspictogramesdeFira,Parc
Científic,SagradaFamíliaiUrgènciesenelsqualselfonsseràblanc.





o Elscaixetinsidentificatiusdecarreteramantindranelseucolororiginal.

o Laimplantacióesrealitzaràsobreunafonamentaciódeformigó,amb4espàrrecs
d’ancoratgeiunabridadefosad’aluminiformadaperdossemiͲcollaretsiguals.

o Elscolorsautilitzarestaninclososenelsdetalls“Gamacromàtica”.

Totsaquestselementsestrobenreflectitsenelsplànolsdedetallcorresponents.

o S’utilitzaràl’alfabetHelvèticamèdium75HelvèticaBoldcondensadaͲ5%.



o Les alçades de lletra utilitzades dependran de la mida del mòdul que les
contingui.
o Toteslesdestinacionss’escriuranenMajúscula/Minúscula.
o Lesabreviaturesutilitzadesseranlessegüents:
Avinguda–Av.
Carrer–C. 
Passeig–Pg
Plaça–Pl.

Ronda–Rda. 
Travessera–Trv.
Sant–St.

Santo–Sto. 
Santa–Sta.
María–M.
o Amb excepció dels elements en negre i blau fosc, la resta seran reflectants de
ClasseRA2.
o Lasituaciódecadatipusd’elementdinsdelmòdul,estàreflectidaenelsdetalls
corresponents.
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6.Altrescartellsd’orientació

7.Emplaçamentdecartells







La funció dels cartells d’orientació és la de dirigir el trànsit cap unes destinacions
determinadesperunsrecorregutsconcrets.Elspuntsenelsqualselconductores
veuobligataescollirentrecaminsdiferentsperaccediralesdiferentsdestinacions
sónlesinterseccionsi,pertant,ésenaquestesaonserànecessarilacolͼlocacióde
senyalsd’orientació.

Espotdonarsuportalasenyalitzacióinformativaambcartellscroquisenelsllocsen
quèsiguiconvenient,enespecialenelspuntsdereferència,prèviamilloradelagràficai
delacomposiciósegonslespautessegüents:
o Els cartells croquis s’estructuraran a partir de l’alçada de les majúscules planes
deltipusd’alfabetautilitzarenelsmissatgesescritsdelcartell.

Eneldocument“PlaDirectordeSenyalitzaciód’OrientacióUrbanadelaCiutatde
Barcelona”s’estableixenelscriterisquehadecomplirunainterseccióperquès’hagi
de colͼlocar senyalització d’orientació en ella. S’inclouran a més llistats de les
interseccionsquehandedisposardesenyalitzaciód’orientació.

o Per als cartells a instalͼlar en llocs en què per les característiques de la via
requereixinunadistànciadelecturaentre30i50m.s’empraràlletrade15cm.
o Perdistànciesinferiorss’empraràlletrade10cm.Ensituacionsexcepcionalses
podrànemprarmidesdelletraintermedisperajustarlesdimensionsdelscartells
alesdimensionsdelllocd’implantació.

El present document s’encarrega de regular la colͼlocació dels cartells dins de les
interseccionsprèviamentseleccionadesenelPlaDirector.
S’estableixquelalocalitzaciódelsconjuntsunitarispotserprèviaalainterseccióo
enlapròpiaintersecció,sobrelabasedelsegüent:

o Les dimensions de tots els elements gràfics: pictogrames, senyals, gruix dels
traços dels croquis, orla i separacions entre els elements estan referenciades
respectedelamidadelalletra.

¾ Enencreuamentsen«T»o«X»elscartellsescolͼlocaranambantelacióa
l’encreuament,esrecomanaunadistànciaaproximadade50mabansdel
mateix.

o Els dos exemples adjunts ilͼlustren les dimensions bàsiques que cal tenir en
compteperunacorrectacomposiciódelscartellscroquis.



o Elsmissatgeslèxicss’ordenaranencadadireccióindicadaenelcartell,dedalta
baixsegonsladistànciaenquèestrobielllocindicatrespectedelsenyal:elmés
llunyàamuntielmésproperabaix.

Ͳ En vials de doble sentit de circulació, es recomana colͼlocar els
cartellsalmargedret.

Ͳ Envialsdesentitúnicambunsolcarrildecirculació,esrecomana
colͼlocarelscartellsenelmargedret.

o Totselstextosesjustificaranperl’esquerrais’escriuranencapsaaltaibaixaamb
eltipusdelletranormalitzatperlasenyalitzacióinformativa.




Ͳ En vials de sentit únic amb dos o més carrils de circulació, quan
noméssenyalitzendestinacionsendosdireccions(defrontidretao
defrontiesquerra),esrecomanacolͼlocarelscartellsdelasegüent
manera:
Les destinacions indicades de front, juntament amb les que
indiquengiradreta,s’inclouranenunconjuntcolͼlocatenelmarge
dretdelcarrer.
Les destinacions indicades de front, juntament amb les que
indiquen gir a esquerra, s’inclouran en un conjunt colͼlocat en el
margeesquerradelcarrer.
Ͳ Envialsdesentitúnicambdosoméscarrilsdecirculació,quanes
senyalitzen destinacions en tres direccions (de front, dreta i
esquerra), es recomana colͼlocar dos cartells, un a cada marge,
separantlesdireccionscapalesqualss’indica.

¾ En bifurcacions, es recomana colͼlocar un cartell a cada marge del vial
indicant les destinacions a les quals s’accedeix per cada sentit de la
bifurcació,almenys50m.abansdelpuntenquèesseparinelscarrils.En
el nas de la mateixa, es colͼlocarà un altre cartell complementari dels
anteriorsenelqualesconfirmintoteslesdestinacions.
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7.Emplaçamentdecartells

¾ En encreuaments tipus glorieta la colͼlocació dels cartells dependrà de la
midad’aquesta.Pernormageneral,quanlaglorietasiguipetitaelscartells
escolͼlocaranambantelacióiesrecomanaaunadistànciaaproximadade
50mabansd’aquesta,indicanttoteslessortidesalesqualss’accedeixdes
de la glorieta i seguint els criteris d’emplaçament donats en el punt
anterior.

Quanlaglorietasiguidegransproporcionspotsucceirqueelconductores
desorienti al circular per ella, en aquests casos, a més dels cartells
previstos, es colͼlocaran cartells complementaris en les sortides de la
glorieta amb indicacions de les destinacions a les quals s’accedeix des
d’aquestasortida.

¾ En encreuaments complexes, en els que la senyalització informativa
urbana s’hagi de complementar amb cartells tipus croquis, aquests
s’ubicaranalmenys50mabansdelprimermovimentindicat.

Tots els cartells de senyalització informativa urbana han de colͼlocarͲse
sobrevoreresoilletesmaterialitzades,demaneraquenoconstitueixinun
obstaclesobrelacalçadaambelqualpuguiimpactarunvehicle.
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La senyalització d’orientació per a bicicletes és un sistema de comunicació que té
com objectiu orientar als ciclistes en aquells itineraris bici on no hi hagi un carril
senyalitzatisiguiunitinerarid’unióentrecarrilsbiciexistents.





Elscriterisperalaimplantaciód’aquesttipusdesenyalitzaciósónelsmateixosque
peraqualsevolsenyalitzaciód’orientació:
x Claredatisenzillesa
x Homogeneïtat:elsmissatgeshandemanteniruniformitatenlaformaienel
contingut
x Continuïtat:enunitinerarielciclistanoespotdesorientarniconfondreper
omissió d’informació (manca de senyals). Es a dir, cal senyalitzar tots el
punts de decisió (cruïlles on hi hagi canvi de trajectòria) fins arribar a la
destinació

El present document té com objecte definir els elements bàsics que configuren la
senyalitzaciód’orientaciódestinadaalsciclistesdelaciutatdeBarcelona,establintͲ
necriterisgràfics,formalsiconstructiusdelesdiferentspecesquel’integren.
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Objecte

L'Ajuntament de Barcelona impulsa el desenvolupament d'un Protocol de
Projectes amb la finalitat d'aconseguir una millor gestió dels recursos i realitzar una
coordinació de la informació de tots els projectes arquitectònics, urbans o
d'infraestructures que es desenvolupen a la ciutat.

Aquest document fixa els criteris generals, que s'hauran d'aplicar a tots els
projectes bàsics i executius d'urbanització, infraestructures o d'infraestructures amb
elements d'urbanització; que dissenyen, modifiquen i/o milloren la senyalització vial
de la ciutat de Barcelona, amb apartats específics de senyalització fixa i
senyalització provisional.
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A més també fixa els formats de lliurament de plànols as-built per facilitar
l’actualització dels diferents inventaris municipals, tant cartogràfic com de
senyalització i altres elements urbans.
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2.

Normativa d’aplicació

3.

La senyalització de Barcelona s'executarà seguint les directrius definides al
Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona i les seves
actualitzacions anuals, publicat pel Departament de Senyalització de la Direcció de
Mobilitat:

Senyalització Fixa

Ubicació
Senyalització de Codi
x

Els pals de suport s’han de col·locar a 0,80 m de la línia exterior de la
vorera. En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els
senyals s’hauran de instal·lar en banderola amb pal col·locat a tocar a la
façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el
pas dels vianants.

x

Els senyals verticals es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte
el terra per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels
senyal amb la calçada serà de 50 cm.

http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf

Pel que fa a carrils bici es seguiran els criteris marcats pel Manual de
disseny de carrils bici de Barcelona, publicat al 2016 per la Direcció de Serveis de
Mobilitat:

Criteri per a la col.locació de senyals de codi

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf
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Senyalització d’Orientació
x

x

Tipus, dimensions i característiques tècniques

Els pals de suport s’han de col·locar a 1,20 m de la línia exterior de la
vorera. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni interferiran en el
pas dels vianants.

x

Els mòduls es col·locaran a una alçada lliure de 2,60 m respecte el terra
per evitar actes vandàlics. La distància mínima de l’exterior dels senyal
amb la calçada serà de 60 cm.

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre
60 mm, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb
color RAL 7037. En cap cas s’acceptaran suports de secció rectangular.

x

L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat amb
morter hidràulic d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació
morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó.

x

La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High
Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm
d’espessor.

x

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen
les següents mides:

Senyalització de Codi

Criteri per a la col.locació de senyals d’orientaciói

Mida dels senyals
7
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x

x

El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i
a més tots els senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat
amb la Norma UNE EN 12899-1:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de
l’Ajuntament de Barcelona i la data de fabricació.

x

Tanmateix, els senyals a col·locar a una trama tipus “casc antic”, amb
carrers de menys de 8 m d’amplada, també seran de diàmetre 40 cm. A
més s’ancoraran a mur amb mènsula

x

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen
els senyals de trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %,
composada amb una separació entre caràcters de 5%,, i en minúscula.

Als nous semàfors model Barcelona, els senyals verticals es col·locaran
ancorats a semàfor amb peça d’adaptació de fosa d’alumini i amb un
diàmetre de 40 cm.

Tipus de lletra

Detall de peça d’adaptació de senyal a semàfor

Col.locació de senyals ancorats en semàfors
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Senyalització d’Orientació
Ancoratge
Suports
x

x

El suport serà de secció cilíndrica, totalment acanalat, de diàmetres
variables i portaran corredisses telescòpics amb l'objecte de permetre
afegir o retirar indicadors respectant alçada mínima i una millor fixació de
la placa al pal, impedint així la rotació o moviment dels indicadors
instal·lats.

Realitzats en alumini extrusionat (aliatges 6063, 6106, 6005, o de
similars característiques) i posteriorment lacats amb pols-polièster
termoendurible, amb aplicació electrostàtica i polimeració a 200º, amb un
gruix d’unes 60-70 micres i color RAL 9007.

x

La part superior haurà d’estar protegida amb un tap
d’ABS i els tapajuntes dels suports telescòpics i
embellidors hauran de ser també d’ABS per assegurar
la impermeabilitat d’aquest.

x

Les dimensions dels pals seran dependents del
nombre de mòduls a subjectar i s'ajustaran a les de la
següent taula de normalització:
DIÀMETRE
90 mm
114 mm
140 mm
168 mm

Categoria
Moment admissible (kN x m)
Diàmetre del suport

MC
5,0
90

x

Els suports s’implantaran al terra mitjançant soles de fundició de ferro
galvanitzat en calent 80 micres, formades per dos semicollarins iguals
fixats amb cargoleria units al dau de formigó mitjançant perns d’ancoratge
zincats, posicionats amb una plantilla.

x

Les dimensions mínimes dels perns (Ф, L i P) i les seves separacions (d)
s’ajustaran a la taula següent:
DADES
PERNS
)

(m)
d (m)
L (m)
P (m)

MC
16
0,16
0,30
0,10

SUPORT TIPUS
MD ME
MF MG
16
20
20
24
0,20 0,23 0,23 0,27
0,40 0,45 0,70 0,70
0,10 0,10 0,10 0,15

MH
30
0,27
0,80
0,15

CATEGORIA
MC
MD ME
ME MF MG
MH

MD
10,0
114

ME
15,0
114/140

MF
25,0
140

MG
35,0
140/168

MH
50,0
168
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Fonaments

Mòduls Indicadors

x

Els fonaments de les plaques o plafons seran de formigó del tipus HM20.

x

x

Les dimensions mínimes dels fonaments en funció dels suports seran les
reflectides a la taula següent:

Els mòduls indicadors seran panells d’alumini construïts amb un perfil
perimetral que consta de les parts rectes fetes en aleació d’alumini
6060T5, que incorpora els rails per fixar les abraçadores, i de les parts
corbes (radi 50 mm.) fetes amb aleació d’alumini 6060T51, amb una part
davantera d’alumini de gruix 16/10e, d’aleació d’alumini 1050 A.H. 287. i
una altra al darrera d’iguals característiques, formant un calaix tancat. Tot
el conjunt estarà lacat amb pols-polièster termoendurible, amb aplicació
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix d’unes 60-70 micres,
RAL 9007. Tota la cargoleria serà d’acer inoxidable.

x

La cara davantera serà retolada mitjançant làmina retroreflectant RA2
High Intensity Prismatic (HIP) grade i vinils no reflectants homologats
RAL 5011 (blau) per textos amb làmina antivandàlica tipus POF o similar.

x

Les dimensions dels mòduls indicadors dependran de l’amplada de la
vorera:

SUPORT
TIPUS
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH

x

FONAMENT
Llarg A (m) Ample B (m) Alçada C (m)
0,60
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10

0,60
0,60
0,70
0,90
0,90
1,10
1,10
1,30

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20

Aquestes dimensions són donades en el supòsit d’un fonament calculat
com a pou rígid i un terreny de mala qualitat, amb una càrrega admissible
de 0,1 N/mm . Per al càlcul de l’estabilitat del conjunt s’estableix un
coeficient de seguretat a la bolcada d’1,50. Per a la verificació estructural
dels fonaments de formigó s’aplicaran els criteris del CTE DB-SE-C.
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Longitud

Alçada

2200 mm.

570 mm.

2200 mm.

300 mm.

1500 mm.

370 mm.

1500 mm.

200 mm.

1000 mm.

200 mm.

700 mm.

150 mm.
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Fixació dels mòduls indicadors al suport
x

La fixació de cada mòdul indicador al suport es
farà exteriorment mitjançant abraçadores de
fixació de fosa d’alumini i diàmetre 90 mm. La
part interior serà estriada, per no permetre que
pugui girar el suport o el panell, lacades amb
pols-polièster termoendurible, amb aplicació
electrostàtica i polimeració a 200 º, amb un gruix
d’unes 60-70 micres, RAL 9007.

x

El fust en els senyals telescòpics serà 2,60m d’alçada.

x

Hi haurà quatre mides d’abraçadora: 60 a 75 cm, 75 a 100 cm, 110 a
120 cm i 140 a 170 cm.

x

Tota la tipografia, textos, pictogrames, color dels calaixos, etc. compliran la
normativa establerta per la senyalització específica adoptada en cada
moment per l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Serveis
de Mobilitat. El RAL dels mòduls serà el 9007 (alumini gris)

x

L'alfabet en el qual s'inclouran els textos serà "Helvètica Bold 75” amb
una separació entre caràcters de -5%.

x

Els colors que s'utilitzaran seran:
o Blau fosc per als calaixos superiors (noms de carrer) i per als
pictogrames corresponent a "RAL 5011".
o Negre per a textos i pictograma representatiu de Fira corresponent
a "RAL 9004".
o Blau clar per a caixetins i al pictograma representatiu d'hospital
corresponent a "RAL 5005".
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o Blanc per a textos i fons corresponent a "RAL9003"

Senyalització Horitzontal

o La resta de colors a utilitzar estan definits a l'Annex 3 “Colors
normalitzats” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de
Barcelona
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x

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de
nous aglomerats, pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de
vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals es
proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents),
dosificació mínima 720 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 gr/m2 en passos
zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a
un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175.

x

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component
amb aplicació a màquina, amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició
de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els mateixos casos
anteriors.

x

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al
blanc, serà acrílica amb una dosificació mínima de 720gr/m2, excepte
pels carrils bici amb possible invasió d’altres vehicles per maniobra i al
inici i fi de zones 30, en que s’utilitzarà pintura de doble component amb
àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT. En
aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit).

x

Per a marques vials prefabricades s’utilitzaran materials
termoadherents amb un gruix de 3 mm i un coeficient de lliscament mínim
de 0,60 SRT. Exemples d’aquest tipus de marca son les inscripcions de
atenció zona escolar o de perill vianants.
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4.

Senyalització Provisional

5.

Quan es tracta de modificacions per obres cal tenir en compte que, en la
majoria de casos, s’hauran de fer canvis de senyalització no només dins de l’àmbit
estricte del projecte sinó també als entorns.
Tota la senyalització de l’àmbit i dels entorns haurà d’estudiar-se com global
de forma que sigui coherent amb la situació definitiva d’ordenació. Tots els
desviaments d’obres hauran de ser aprovats prèviament pel Comitè d’Obres i
Mobilitat.

Bones pràctiques
x

S’ha de minimitzar el nombre de pals suport, aprofitant, sempre que
sigui possible, fanals i semàfors existents.

x

Com a norma general s’ha de minimitzar el nombre de senyals. Per
ordenar i regular un tram de carrer només és necessari col·locar un senyal
al inici o al final del tram, sempre i quan quedi ben delimitat. Col·locar tots
dos senyals, d’inici i de final, es considera un excés de senyalització.
Recordar que un senyal vertical, que regula i ordena un tram d’un carril de
circulació o de serveis, regeix des del punt on és col·locat fins al següent
senyal o fins al límit físic del tram (v.gr.: cruïlla).

x

Els senyals verticals es col·locaran al principi del tram que es vol
ordenar (en el sentit de la marxa).

x

A totes les cruïlles s’ha d’indicar quins girs estan prohibits, quins
carrers són d’entrada prohibida i que tots ells gaudeixin de màxima
visibilitat. A més no cal duplicar a banda i banda del carrer els senyals
d’entrada prohibida a tota classe de vehicles (R-101). Normalment es
col·loquen en l’angle obert del possible gir, i de manera que sigui fàcilment
visible per als conductors.

S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques
vials que s’hagin malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora
de l’àmbit concret de l’obra.
x

Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives
retroreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma
8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar la marca original i per
evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de
l’obra.

x

La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer
galvanitzat. En desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2
de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació
urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons
Norma UNE 135 334.

x

Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil
metàl·lic, sinó que es necessari eliminar-ho totalment per tornar a reposar
la vorera original. No s’acceptaran els senyals retirats mitjançant tallat
amb la radial únicament.

x

En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst
pavimentar, s’empraran marques vials amb pintura groga amb
microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat
nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada.

x

En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb
màquina granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina
fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig.

Senyalització de cruïlla tipus Eixample amb semàfors

x
19

A les cruïlles, es recomana col·locar un senyal d'obligat continuar recte, o
a esquerra/dreta, quan no hi hagi cap altre itinerari possible. En el cas que
20

es pugui continuar recta i girar a la dreta o esquerra, es col·locarà un
senyal
R-303 o R-302 respectivament.

x

Per prohibir l’estacionament de motos en vorera se seguiran els
següents criteris de senyalització:
o A les voreres on ja està prohibit estacionar motos en vorera segons
l’Ordenança de Circulació de Vehicles i de Vianants no es col·locarà
cap senyalització per recordar-ho.
o Per prohibir l’estacionament de motos en vorera quan hi ha carril
d’estacionament en calçada s’ha de col·locar un senyal R-308,
orientat cap a la vorera, acompanyat de la placa complementària
A-13 (Motos en vorera). Aquest senyal s’instal·larà tant al pas de
vianants de entrada al carrer com al de sortida.

x

La col·locació d’un senyal d’entrada prohibida sobre un de direcció
obligatòria (R-401a/b) pot resultar confós per als conductors i serà
necessari separar aquests senyals: situant el de direcció obligatòria a la
mitjana i el d’entrada prohibida al lateral de la calçada que correspongui.
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o Per prohibir qualsevol estacionament en calçada i alhora el de
motos en vorera es col·loca un senyal R-308, orientat cap a la
calçada, amb la placa complementària A-14 (Inclús motos en
vorera).

22

o A les cruïlles en T en què està prohibit l'estacionament de motos al
carrer principal, es col·locaran a banda i banda senyals R-308 més
plaques complementàries A-13 orientats cap a la vorera, i un senyal
R-308 més placa A-14 orientat cap al carrer que s’incorpora.

Fig . Exemple de col·locació senyals

x

Finalment, cal recordar que en cas de dubte o contradicció entre
senyalització vertical i senyalització horitzontal, la senyalització vertical
preval sobre la horitzontal.

x

Quan dos senyals es col·loquin en el mateix suport, la disposició
correcta dels senyals segons les diferents combinacions serà:
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x

Quan es vol restringir la circulació a un carrer cal delimitar clarament
quins vehicles no poden circular i, si cal, marcar l’horari de les restriccions.

x

Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les
cruïlles de carrers centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els
números del carrer al que es poden incorporar si giren. Només es
col·locaran si el gir està permès i si hi ha semàfor, i en el costat de la
calçada des d’on es realitzi.
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x

Als carrers de plataforma única cal minimitzar la senyalització a les
entrades. Per exemple, no cal senyalitzar el límit de velocitat de circulació,
ni advertir el perill de la circulació de vianants, ni tampoc que és un carrer
residencial (S-28 i S-29).

x

Als carrers de plataforma única, on la calçada s’hagi diferenciat de la
vorera amb un paviment asfàltic, caldrà senyalitzar els passos de vianants
amb senyalització horitzontal. En canvi, com a norma general, als carrers
de plataforma única on només hi hagi paviment de peces no s’haurà
d’executar cap tipus de senyalització horitzontal.

x

A fi de millorar la visibilitat als passos de vianants i augmentar la
seguretat, no s’han de col·locar les zones de càrrega i descàrrega, així
com contenidors, abans d’un pas de vianants. La distància mínima de
separació serà de 5 m i és aconsellable pintar motos entre mig. Tot allò
que destorbi la visibilitat i la llegibilitat del carrer, s’ha de col·locar al mig
del tram de carrer, o un cop passat el pas.
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x

Els passos de vianants sense semàfors es senyalitzaran sempre amb
senyals S-13 per reforçar la seguretat dels vianants.
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x

La ubicació dels contenidors, així com les característiques de les
reserves d'estacionament i els guals a la via pública, cal consultar-les amb
el Serveis Tècnics de Districte.

Reserves de motos
x

No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat
de motos per a un nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest
tipus, evitant així una excessiva proliferació de senyals al carrer.

x

No cal duplicar la senyalització vertical als estacionament de motos, un
únic senyal és suficient.

Reserves de càrrega i descàrrega
x
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Els senyals verticals de càrrega i descàrrega B-21 i següents es
col·locaran a l’àrea de la ciutat amb estacionament regulat. Fora de l’ àrea
regulada el model de senyal serà tipus B-31 i següents.
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Reserves de Bicicleta
x

Com a norma general sempre que hi hagi estacionament en cordó la
reserva de bicicleta es col·locarà a la calçada.

x

En cas d’anar a vorera es recomana col·locar l’estacionament on la vorera
reuneixi les condicions geomètriques per garantir el pas als vianants,
separat 95 cm de la vorada ó 60 cm de la façana, i sempre evitant que
coincideixi amb parades de taxi, zones de càrrega i descàrrega,
aparcaments reservat per a persones amb mobilitat reduïda, així com amb
altres zones on pugui obstaculitzar.
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6.
Carril bus
x

A l’inici de cada tram de vial on hi hagi carril bus/taxi s’haurà de senyalitzar
verticalment aquest amb un senyal B-1 i següents (minimitzant el número
de pals aprofitant els fanals) i horitzontalment amb la inscripció BUS (E-71)
o amb les inscripcions BUS (E-71) i Taxi (E-72). No s’utilitza cap marca per
indicar l’inici, només aquestes inscripcions.

x

Si el carril és en segona posició (si hi ha un carril d’estacionament a la
seva dreta) i sense horari, no cal col·locar senyalització vertical, amb la
senyalització horitzontal és suficient.

x

Les parades de carril bus amb plataforma o col·locades al mig d'un carril
bus 24 h (sense cap tipus d'horari) no es senyalitzaran vertical ni
horitzontalment.

x

En un carril bus, on es permeti l’estacionament en una franja horària, cal
senyalitzar les parades de bus i els espais on estan situats els contenidors
a fi de facilitar la maniobra dels busos i dels vehicles que han de fer la
recollida d’escombraries amb senyals R-307 i plaques complementàries
B-11 per a autobusos i C-1 per a contenidors.
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Plànols as-built

Abans de l’obra els projectistes podran descarregar des de CartoBCN, portal
de descàrregues de cartografia de l’Ajuntament de Barcelona, tant l’última
informació cartogràfica municipal com l’inventari de elements de senyalització.

Una vegada acabada l’obra serà obligatori lliurar els plànols as-built amb
una estructura de dades que faciliti el manteniment dels diferents inventaris
municipals, tant el cartogràfic, que manté el Departament de Informació de Base i
Cartogràfic de l’Institut Municipal d’Informàtica, com el de senyalització, que
s’emmagatzema al Sistema de Informació Geogràfica Inca Urbano i manté el
Departament de Espai Urbà, de la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia
Urbana.
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Àrea d’actuació, dades de l’obra i amidaments

Cartografia municipal topogràfica

Als plànols as-built es delimitarà l’àmbit d’actuació de l’obra mitjançant un
polígon tancat a la capa “Àmbit”.
També es lliurarà un arxiu Excel amb les dades generals de l’obra i els
amidaments de senyalització vertical i horitzontal (veure arxiu Model dades de
l'obra.xlsx):
x

Full Dades de l'Obra
o Nom de l’obra
o Promotor
o Empresa
o Data d’inici de l’obra
o Data de finalització de l’obra

x

Full Senyalització Vertical
o Coordenades X,Y del senyal
o Suport
o Codi del senyal
o Llegenda
o Dimensions (cm)
o Material
o Alçada lliure (m)
o Retroreflectància

x

Full Senyalització Horitzontal
o Tipus marca vial
o Color
o Material
o ml 10 cm
o ml 15 cm
o ml 20cm
o ml 30 cm
o ml 40 cm
o ml 50 cm
o m2
o Unitats

Es prepararà la cartografia municipal topogràfica d’acord als criteris fixats al
“Plec d’especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal
topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona”
El sistema geodèsic de referència serà l’ETRS89 i el sistema cartogràfic de
representació serà la projecció UTM 31N.
La posició planimètrica i altimètrica dels elements ben definits i recollits per
taquimetria o GPS no diferirà de la veritable en més dels valors indicats a escala
1:500 (7,5 cm en planimetria i 10 cm en altimetria).

A més, es lliuraran els resultats de tots els assaigs de lliscament fets.
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Senyalització Horitzontal
Senyalització Vertical
La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació
prèviament definits. Als plànols es representaran els suports amb un codi de colors
en funció de la seva tipologia (pal, semàfor, fanal, banderola, etc.) i la senyalització,
tant de codi com informativa, amb símbols gràfics, que els representin fidelment

La informació es lliurarà en forma d’arxius DGN (MicroStation) o DWG
(AutoCad) amb el sistema de referència i el sistema cartogràfic de representació
prèviament definits. Als arxius DGN o DWG només tindrem tres tipus d’elements:

Al costat dels senyals verticals s’anotarà:
x

Codi del senyal.

x

Llegenda, en el cas de plaques complementàries no normalitzades

x

Cèl·lules (DGN) o blocs (DWG), per a fletxes i inscripcions.

x

Polígons tancats farcits, per a tot tipus de línies, passos de vianants i
cebrejats.

x

Texts, quan s’utilitzen missatges que no siguin estàndard

El color dels anteriors elements serà el de la marca vial que representin:
blanc, groc, blau, verd o vermell.
L’estructura de nivells o capes serà la següent:
Capa
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Bicing
CarrilBici10
CarrilBici30
CarrilBus30
Cebrejats

Tipologia
Polígons
Polígons
Polígons
Polígons
Polígons

Contingut
Línia exterior estació Bicing
Línies de carril bicicleta de 10 cm
Línies de carril bicicleta de 30 cm
Línies de carril bus de 30 cm
Franges obliqües de illetes i separadors de
trànsit, "catifes" vermelles de zona 30 i carril bici
amb possible invasió d'altres vehicles

Contenidor15
Estacionament10

Polígons
Polígons

Línies de contenidor
Línies de estacionament de 10 cm (àrea verda,
àrea blava, estacionament no regulat, places per
a persones amb mobilitat reduïda…)

EstacionamentMotos10

Polígons

Línies de estacionament específiques de motos
de 10 cm

Inscripcions

Fletxes e inscripcions

Linia10
Linia15
Linia40

Cèl·lules (DGN) /
Blocs (DWG)
Polígons
Polígons
Polígons

NoBloqEncreu15

Polígons

Línies de graelles de no bloquejar encreuament
de 15 cm

NoEstacionament15

Polígons

Línies grogues de prohibició d'estacionament de
15 cm

PassosBicis

Polígons

Passos de bicicletes

Línies de carrils de 10 cm
Línies de carrils de 15 cm
Línies transversals de 40 cm de detenció i cediu el
pas
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PassosElevats
PassosPastilles

Polígons
Polígons

Triangles de passos elevats
Passos de pastilles (passos no semaforitzats)

PassosTacs
ZigazagaBateria15

Polígons
Polígons

Passos de tacs (passos semaforitzats)
Línies de ziga-zaga en bateria (càrrega i
descàrrega, taxis…)

ZigazagaCordo15

Polígons

x

o Biblioteca de cèl·lules.cel (MicroStation)
o Arxius dwg amb blocs (AutoCad)

Línies de ziga-zaga en cordó (càrrega i descàrrega,
taxis…)

Per tal de facilitar l’elaboració de plànols as-built, amb aquest plec tècnic es
lliuren els següents arxius:
x

Biblioteques amb la simbologia de fletxes i inscripcions (veure ANNEX:
Biblioteca de cèl·lules / blocs)

Arxius d’exemple amb tot tipus d’elements delineats amb l’estructura de
dades descrit:
o Exemple marques vials.dgn (MicroStation)
o Exemple marques vials.dwg (AutoCad)

Arxiu d’exemple amb marques vials
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Nom

Descripció

Nom

Descripció

BCN-BiciAvis1D.dwg
BCN-BiciAvis1I.dwg
BCN-BiciAvis2.dwg
BCN-BiciCeda.dwg
BCN-BiciE73b.dwg
BCN-BiciE77a.dwg
BCN-BiciE90.dwg
BCN-BiciFlechaR.dwg
BCN-BiciFleE50D.dwg
BCN-BiciFleE50I.dwg
BCN-CamiEscolar.dwg
BCN-CosConsular.dwg
BCN-E-78D.dwg
BCN-E-78I.dwg
BCN-E74b.dwg
BCN-E75.dwg
BCN-E79.dwg
BCN-E80a.dwg
BCN-E80d.dwg
BCN-E80e.dwg
BCN-E91.dwg
BCN-E92.dwg
BCN-E94a.dwg
BCN-E94b.dwg
BCN-E94c.dwg
BCN-E95a.dwg
BCN-E95b.dwg
BCN-E95c.dwg
BCN-E99.dwg
BCN-E102.dwg
BCN-E104.dwg
BCN-FCiudadD.dwg
BCN-FCiudadDI.dwg
BCN-FCiudadI.dwg
BCN-FCiudadR.dwg
BCN-FCiudadRD.dwg
BCN-FCiudadRDI.dwg
BCN-FCiudadRI.dwg
BCN-FlechaDoble.dwg
BCN-FlechaE42bD.dwg
BCN-FlechaE42bI.dwg
BCN-FlechaE43b.dwg
BCN-LimAlt_4.dwg
BCN-MotoElec.dwg
BCN-ParkingP.dwg
BCN-PeligroPeat.dwg
BCN-TxtE79a.dwg

Avís carril bici 1 sentit
Avís carril bici 1 sentit
Avís carril bici 2 sentits
Cediu el pas en carril bici
Stop en carril bici
Bicicleta
Circulació prohibida a bicicletes
Fletxa recta en carril bici
Fletxa dreta en carril bici
Fletxa esquerra en carril bici
Camí escolar
Text Cos Consular
Persones amb mobilitat reduïda
Persones amb mobilitat reduïda
Cediu el pas en cruïlla tipus Eixample
Limitació de velocitat 30 Km/h
Moto en zona avançada
Punt de recàrrega de turisme elèctric
Punt de recàrrega de taxi elèctric
Punt de recàrrega de vehicles de CID
Avís de perill d'estació Bicing
Bus a peu
Avís precaució bus esquerra
Avís precaució bus dreta
Avís precaució bus dreta-esquerra
Avís precaució tramvia 1
Avís precaució tramvia 2
Avís precaució tramvia 3
Pujada bus
Atenció zona escolar
Perill vehicle elèctric
Fletxa a la esquerra
Fletxa a la dreta o a l'esquerra
Fletxa a la esquerra
Fletxa recta
Fletxa recta o a la dreta
Fletxa recta o a la dreta o a l'esquerra
Fletxa recta o a la esquerra
Fletxa carril bidireccional Av. Diagonal
Fletxa obliqua a la dreta
Fletxa obliqua a l'esquerra
Fletxa recta i obliqua a la dreta
Limitació d'alçada 4 m
Punt de recàrrega de moto elèctrica
Accés a aparcament
Perill vianants
Motos en xamfrà de l'Eixample

BCN-TxtE100.dwg
BCN-TxtE101.dwg
BCN-VM20.dwg
BCN-VM20F.dwg
BCN-VM30.dwg
BCN-VM30F.dwg
BCN-VM30F2.dwg
BCN-XB_D20.dwg
BCN-XB_H6.dwg
BCN-XB_H8.dwg
BCN-XB_H10.dwg
BCN-XB_H12.dwg
BCN-XB_H14.dwg
BCN-XB_H16.dwg
BCN-XB_V3.dwg
BCN-XB_V7.dwg
BCN-XB_V15.dwg
BCN-XB_V17.dwg
BCN-XB_V21.dwg
Bici1.dwg
Bici2.dwg
BiciFlechaDI.dwg
BiciFlechaRD.dwg
BiciFlechaRDI.dwg
BiciFlechaRI.dwg
BiciPelPeat.dwg
Ceda.dwg
ComCarBusD.dwg
FlechaFinCarD.dwg
FlechaFinCarI.dwg
FlechaRetorno.dwg
PeligroCiclista.dwg
StopCiudad.dwg
StopCtra.dwg
TxtBus.dwg
TxtTaxi.dwg
VM10.dwg
VM20.dwg
VM40.dwg
VM50.dwg

Bus 1
Bus 2
Inici Zona 20
Fi Zona 20
Inici Zona 30
Fi Zona 30
Fi Zona 30
Intercanviador d'autobusos D20
Intercanviador d'autobusos H6
Intercanviador d'autobusos H8
Intercanviador d'autobusos H10
Intercanviador d'autobusos H12
Intercanviador d'autobusos H14
Intercanviador d'autobusos H16
Intercanviador d'autobusos V3
Intercanviador d'autobusos V7
Intercanviador d'autobusos V15
Intercanviador d'autobusos V17
Intercanviador d'autobusos V21
Bicicleta
Bicicleta
Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici
Fletxa recta o a la dreta en carril bici
Fletxa dreta o a l'esquerra en carril bici
Fletxa recta o a l'esquerra en carril bici
Perill vianants
Cediu el pas
Carril Bus dreta
Fletxa fi de carril dret
Fletxa fi de carril esquerre
Fletxa de retorn
Perill ciclistes
Stop en ciutat
Stop en carretera
Text bus
Text taxi
Limitació de velocitat 10km/h
Limitació de velocitat 20km/h
Limitació de velocitat 40km/h
Limitació de velocitat 50km/h
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ANNEX: Biblioteca de cèl·lules / blocs
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Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

TOTAL AMIDAMENT
6

1

G222U210
Num.

Pàg.:

u

Text

Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins a 60cm, inclòs reblert provisional del forat
amb formigó.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F2193A06
Num.
1

TOTAL Fórmula

m

Text

Cales detecció serveis i TIC - previsió

2,000

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

3

Tipus

rigoles actuals

2

F219FFC0
Num.
1

m

Text

límit enderroc pav vorera - paviments
nou gual

2
3

límit enderroc pav vorera - refer
paviments gual actual

6

mtijana
límit enderroc PTI parada bus nova

7

[D]

[E]

T

8

rasa enllumenat
rasa marquesina
10 rasa semaforització
9

[F]

rigola - mtijana

F219FBC0

m

7

F2194AX5

29,000 C#*D#*E#*F#

Num.

27,000
28,000

27,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#

1

Text

26,000
11,000
6,000
long (m)
8,000
3,000
16,000

26,000 C#*D#*E#*F#
22,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

2,000

límit enderroc rigola

2
3

desplaçar embornals

2,000
2,000
2,000

[C]

[D]

26,500
32,500
9,500

2,000
2,000
2,000

[E]

Num.

m2

Text

[C]

[D]

fresat rodadura

770,000

[F]

8

F219E306

m

[D]

[F]

3,000

[E]

[F]

Text

17,600
14,700
24,600
22,500
10,000
9,000
16,000
6,000
24,000

Demolició de gual de peces de granit, de qualsevol amplada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor i aplec intermig si esdevé necessari
Tipus

[C]

[D]

9,500

2,000

[E]

[F]

guals de vianants

Num.
1

Text

F2194XJA
Num.

m2

Text

19,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix, inclòs base de formigó, i fins a 2,5 m
d'amplària, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

1

TOTAL Fórmula

T
enderroc per desplaçar embornal

[C]

[D]

[E]

nº
1,000

long
9,500

ample
0,500

[F]

vorades actuals

2
3

vorades - mtijana

[C]

17,000
17,000
28,500

[D]

TOTAL Fórmula

4,750 C#*D#*E#*F#

2.310,000 C#*D#*E#*F#

[E]

4,750

2.310,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

TOTAL Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10
m

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

144,400

TOTAL AMIDAMENT

F2191306

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

137,000

TOTAL AMIDAMENT
5

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

155,500

TOTAL AMIDAMENT

53,000 C#*D#*E#*F#
65,000 C#*D#*E#*F#
19,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[C]

192,000

2
1

paviments a enderrocar - panot

límit enderroc PTI parada bus nova
rases enllumenat
8 rasa marquesina
9 rasa semaforització

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

TOTAL Fórmula

26,500
67,000
36,000
26,000

17,600
14,700
24,600
22,500
10,000
9,000
16,000
6,000
24,000

6

9

G219Q200

paviments a enderrocar - granit

5

16,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

Tipus

4

1
1

Text

7

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Tipus

[F]

Demolició de paviment de panots o de peces de granit, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària i fins a
25cm de gruix (inclosa base de formigó), amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa (directa o indirecta)
sobre camió o contenidor

2

Num.
Num.

m2

TOTAL Fórmula

29,000

TOTAL AMIDAMENT
3

[E]

TOTAL AMIDAMENT

3

4
5

[C]

[D]

2,000

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Tipus

[C]

26,500
67,000
36,000
26,000

4

TOTAL AMIDAMENT

62,500

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2
1

2

[F]

FQ4BI0Z2
Num.
1

TOTAL Fórmula

17,000 C#*D#*E#*F#
17,000 C#*D#*E#*F#
28,500 C#*D#*E#*F#

EUR

u

Text

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec per a posterior col·locació.
Tipus

carril bici

[C]

[D]

[E]

14,000

F222A432

m3

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

[F]

14,000

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

Excavació mitjana - actual parterre
(nou pas)
2 Excavació mitjana - actual pas (nou
parterre)

[E]

[F]

AMIDAMENTS
1

[C]

[D]

13,500

0,500

6,750 C#*D#*E#*F#

14,700

1,000

14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Pàg.:

Refer paviment de panot - flor

12,500
17,500
38,000
26,500
50,000
8,000
51,000

2
3

previsió arranjant paviment adjacent
Refer paviment de panot - 4 pastilles
5 previsió arranjant paviment adjacent
6 Reposició rasa enllumenat
7 Reposició rasa semàfors
4

12,500
17,500
38,000
26,500
50,000
8,000
51,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1

01
02

F9WZDE01
Num.
1

6

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
FERMS I PAVIMENTS

u

Text

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent, inclòs
increment per treballs nocturns o en cap de setmana en tasques d'asfaltat.
Tipus

equip aglomerat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F9E1X11A
Num.

Text

1

PTI

Num.
1

m3

Text

203,500

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat o amb botonera, col·locat sobre suport de
2-3 cm de morter M-10 pastat, inclòs posada a cota de registres existents.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000
9,000

2

7

F961A87B

m

1,000
Text

19,000

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre cordó de base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Excavació mitjana - actual parterre
(nou pas)

[C]

[D]

13,500

0,500

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

vorada voreres

18,000
24,000
-2,000

2
3

6,750 C#*D#*E#*F#

a/d vorada bústia

18,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
-2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9365G11
Num.
1

m3

Text

4

6,750

Tipus

panot
PTI
paviment de granit

5
6
7

[C]

[D]

203,500
9,000
10,000
12,600
24,500
4,000
6,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,200
0,150

[E]

[F]

F9715G11
Num.

m3

Text

1

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

[C]

[D]

[E]

94,000
28,000
36,000

0,350
0,150
0,150

0,200
0,200
0,200

9

Rigola
2 Encintats
3

F9E13X0A
Num.

Text

m2

[C]

[D]

[E]

Tipus

escocells

[C]

[D]

6,000

4,000

[F]

Num.

10

u

Text

[F]

embornals contra vorada

F97433EA

m

1

Text

24,000 C#*D#*E#*F#
24,000

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

Refer rigola

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

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

67,000
27,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

EUR

Text

u

TOTAL Fórmula

67,000 C#*D#*E#*F#
27,000 C#*D#*E#*F#

8,500
F981LGWF

TOTAL Fórmula

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, rejuntades amb
beurada de ciment blanc

2

11

TOTAL Fórmula

Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110
cm, col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió
Tipus

TOTAL Fórmula

6,580 C#*D#*E#*F#
0,840 C#*D#*E#*F#
1,080 C#*D#*E#*F#

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat sobre suport de 2-3 cm
de morter M-10 pastat i beurada de ciment pòrtland, inclòs posada a cota de registres existents.
Tipus

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,640

TOTAL AMIDAMENT
5

Text

F961VXG2

Num.
1

m

40,000

TOTAL AMIDAMENT

1

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Tipus

F96AUZ10
Num.

TOTAL Fórmula

30,525
1,350
1,500
1,890
3,675
0,800
0,900
TOTAL AMIDAMENT

4

8

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

2
3

TOTAL Fórmula

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

F931201J

m2

TOTAL Fórmula

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

2

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

21,450
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

4

94,000

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular, de 3 peces, igual als existents, col·locada sobre base de formigó HM20
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

nous guals de vianants

2,000

2,000

5

AMIDAMENTS
1

4,000 C#*D#*E#*F#

2

TOTAL AMIDAMENT
12

F981XGAF
Num.
1

m

Text

nous guals vianants

[C]

[D]

8,400

2,000

[E]

[F]

F9H314Q1
Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

770,000

Num.
1

m2

Text

F961A8ZB

Num.
1

Tipus

20

TOTAL Fórmula

1

1

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

21

TOTAL Fórmula

Tipus

Num.
1

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

Tipus

Num.

Text

m2

1

TOTAL Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

36,000

[C]

1

extrems nou pas a mitjana

m2

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Execució in situ de paviment tàctil indicador (ranurat) sobre paviment de pedra granítica existent.

Text

Tipus

PTI sobre paviment de granit
Bella Dorita

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
9,000

m2

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#
15,000

Paviment de pedra granítica, color negre, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment pastat,
d'especejament igual i juntes longitudinal i transversals iguals a l'existent, a la Plaça de la Bella Dorita.

Text

Tipus

Bella Dorita

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

01
03
01

FDGZUZ10
Num.
1

36,000 C#*D#*E#*F#

[D]

28,000

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als extrems del pas a la mitjana.
Tipus

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

6,000

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
ENLLUMENAT
OBRA CIVIL

m

Text

[F]

Subministrament i col·locació de planxa de protecció, de qualsevol tipus, per a protecció i separació de serveis,
homologada per Companyia.
Tipus

previsió trams sense separació de
serveis

36,000

[C]

[D]

[E]

10,000

TOTAL Fórmula

EUR

2

F21H1C41

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament i patró, inclòs juntes longitudinals 8mm i transversals 3mm, tot igual a l'existent, a la
plaça costat Eixample.
Tipus

[F]

28,000

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basalt (acabat negre), de
300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril bici, col·locades amb morter M-10 pastat.

encintat carril bici

F9B4UA9Z

m2

Text

F9B4UAFZ
Num.

12,600

TOTAL AMIDAMENT
18

22

TOTAL Fórmula

[E]

28,000

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada, inclòs part proporcional de peces especials
per contacte amb caps de gual de granit de 60mm de gruix, amb careis vistes flamejades, iguals a les existents,
col·locades amb morter pastat M-10

encintat carril bici

F9752JZA

[D]

TOTAL AMIDAMENT

12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

2

770,000

12,600

m

[C]

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment
pastat, d'especejament igual a l'existent als passos per a vianant en mitjana.

nou pas central

F97321ZA

vorada carril bici

F9B4UAJZ
Num.

770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
16

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1

Num.

Text

F9B4UA8Z
Num.

770,000

770,000

m2

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares vistes, de forma recta, de 197x240mm i
longituds variables, igual a les existents de carril bici, col·locada sobre cordó de base de formigó de 20 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

refer rodadura

F9B4UA6Z

m

24,500

TOTAL AMIDAMENT

770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

9,500 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c)
amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

refer rodadura

F9J13K40

19

TOTAL Fórmula

16,800

TOTAL AMIDAMENT
14

9,500
15,000
TOTAL AMIDAMENT

16,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

refer paviment actual pas
previsió refer més

6

4,000

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 10 de gruix, col·locades sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió
Tipus

Pàg.:

10,000

Desconnexió i desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i col·locació a nova ubicació, inclòs nova fonamentació de formigó armat i connexió a placa de
terra, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

punts de llum actuals a reubicar

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

F222A432
Num.
1

m3

Tipus

2 D90mm

F2285M00
Num.

3

m3

3

[C]

[D]

[E]

8,000

0,400

0,800

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

8,000

0,400

0,600

FG380902
Num.
1

TOTAL Fórmula

2,000

m

[F]

1,100

Text

Tipus

nova canalització enllumenat

FGD2324D
Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

u

2 D90mm

8,000

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada

Text

Tipus

columnes desplaçades

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FDGZU010
Num.
1

m

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

TOTAL Fórmula

1,920

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Text

Tipus

2 D90mm

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

FDG5Z357
Num.
1

m

Tipus

2 D90mm

[C]

[D]

[E]

[F]

01
03
02

F21DQUZ2

1

FHM3C0EX
Num.
1

u

Text

2

1

Instal·lació enllumenat

[D]

3

FG31H554
Num.
1

m

Text

[F]

1,000

Connexió punts de llum anterior i
posterior al desplaçat

[C]

50,000

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Text

1,000

Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

Nou embornal aigües amunt pas
vianant Bella Dorita

[E]

1,100

u

Text

4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

m

1,000
Num.

[F]

1

TOTAL Fórmula

Text

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

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

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

5
EUR

[C]

[D]

[E]

8,500

FD95E670

m

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces especials, tot segons
plec de BCASA, col·locat al fons de la rasa
Tipus

connexió nou embornal/embornal a
mantenir

TOTAL Fórmula

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1 o P7, classe C250 segons norma UNE-EN 124,
segons plànols i especificacions de BCASA, col·locat amb morter.

Nou embornal - reixa BCN 1

FD7FZ575

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

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

[D]

[C]

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

Tipus

Embornal cantó Bella Dorita canvi reixa

FD5Z8JCZ

1
[E]

TOTAL AMIDAMENT
2

Arrencada de reixa d'embornal i enderroc de caixa existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT

Verificació i fitxa informàtica d'inventari.
[C]

u

Text

FD5JBW8E
Num.

8,000

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
ENLLUMENAT
ELECTRICITAT

Tipus

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
DRENATGE

TOTAL Fórmula

Num.

1

2,000

TOTAL AMIDAMENT

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

01
04

Num.

8,000

8,000

Obra
Capítol
Subcapítol

1

TOTAL Fórmula

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
col·locats a fons de rasa

Text

Obra
Capítol

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

6

TOTAL Fórmula

1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
1

50,600 C#*D#*E#*F#
35,200 C#*D#*E#*F#
140,800

TOTAL AMIDAMENT
4

2,560

1,100
2,000

8

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

2,560 C#*D#*E#*F#

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

Text

46,000
8,000

+ nova canalització

TOTAL AMIDAMENT

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.

Text

Pàg.:

2

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

AMIDAMENTS

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

3

7

8,500

Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I
EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

connexió nou embornal/embornal a
mantenir

[C]

[D]

[E]

[F]

8,500

9

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

8,500 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

1

pou

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6

FD95EL70
Num.
1

m

Text

connexió nou embornal/embornal a
mantenir

[C]

[D]

[E]

[F]

8,500

F222A432
Num.

m3

Text

8,500

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.
Tipus

1

D315
embornals
3 pou
2

[C]

[D]

[E]

[F]

8,500
1,000
1,000

0,600
1,000
1,650

1,200
0,500
1,650

1,500
1,000

TOTAL AMIDAMENT
8

F31521H1
Num.

m3

Text

Tipus

D315
2 reblert lateral pou

[C]

[D]

[E]

8,500
1,000

0,600
4,000

0,600
0,200

Num.

Text

1

pou

m

[C]

[D]

[E]

[F]

GDB178E0
Num.

Text

[F]

1

Tipus

3

Num.

Text

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

4

graons

FDDZAHDX

[C]

[D]

[E]

4,000

u

Tipus

m

Text

[C]

[D]

1
2

[F]

nova zona càrrega i descàrrega
no estacionar

m

Text

TOTAL Fórmula

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

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura acrílica en base
aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.
[C]

[D]

[E]

[F]

16,500
5,000

TOTAL Fórmula

16,500 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
21,500

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
ciutat, en base aquosa, amb una dosificiació mínima de 720g/m2, amb màquina autopropulsada
Tipus

senyalització carril
mitjana i carril bici

3
4

[C]

[D]

25,000
13,000
40,000
10,000

2,000
2,000
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

50,000
26,000
120,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

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

206,000

TOTAL Fórmula

FBA1X511
Num.

1,000

[F]

[E]

1,000

Tipus

m

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

1

Text

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica
ciutat en base aquosa, amb màquina autopropulsada
Tipus

aparcament motos

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20,000

TOTAL Fórmula

FBA1HZ11

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

Desmuntatge i aplec de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, muntada sobre columna de
semàfor o punt de llum, i posterior muntatge.

direcció prohibida

FBA11X11
Num.

TOTAL Fórmula

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra
Tipus

1,000

TOTAL AMIDAMENT

6
1

Text

FBABI0Z1
Num.

TOTAL Fórmula

1,000

1,000

u

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1.65x1.65 m

pou clavegueram

FDDZS005

Actualització de l'inventari INCA i de PAVIMENTS.

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL AMIDAMENT
11

F21B40Z1
Num.

5
1

u

3,860

1,000

u

2

3,060 C#*D#*E#*F#
0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

FBB42100

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORTIZONTAL

AMIDAMENT DIRECTE

6,120 C#*D#*E#*F#
0,750 C#*D#*E#*F#
2,723 C#*D#*E#*F#

Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4
Tipus

1

01
05
01

9,593

TOTAL AMIDAMENT
FDD1ABX8

Obra
Capítol
Subcapítol

TOTAL Fórmula

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

1

9

TOTAL Fórmula

8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

1,000

8,500

Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I
Tipus

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

10

4,000

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons especificacions de BCASA
EUR

Num.
1

Text

carril bus

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua reflectora de 30 cm d'amplària, amb
pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb màquina autopropulsada
Tipus

[C]

[D]

25,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

FBA1JZ11
Num.
1
2

m

Text

11

línia de detenció
carril bici

[C]

[D]

8,000
1,000

3,000
3,000

[E]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

50,000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc
Tipus

AMIDAMENTS

[F]

13

FBB13252
Num.

TOTAL Fórmula

1

24,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

u

Text

1,000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
Tipus

previsió canviar direcció prohibida

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

8

FBA1W011

Num.
1

m

Text

27,000

Tipus

carril bici - creuaments

[C]

[D]

10,500

4,000

[E]

[F]

FBA1W311

Num.
1

m

Text

Num.
1
2

TOTAL Fórmula

passos de vianants

[C]

[D]

10,500

4,000

42,000

[E]

[F]

15

m2

Tipus

senyalització - prohibit gir excepte bus
P motos

FBB3C62Z
Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

u

Text

16

2,000

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal
Tipus

senyalització

FBB2C501

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

42,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en base aquosa de
color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb
dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina d'accionament manual

1

Text

Text

Tipus

1

marques vials - bus
2 bici
3 zebrat

[C]

[D]

2,100
1,030
2,000

2,000
3,000

[E]

[F]

4,000

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament
Tipus

senyalització

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FBBZ3Z10

Num.
1

m

Text

17

previsió

[C]

[D]

3,000

3,000

[E]

[F]

Num.
1

Num.
1

u

Text

previsió canviar prohibit gir

[C]

1,000

[D]

Subministrament i instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ igual als existents mitjançant
peces de cautxú o plàstic reciclat, densitat 1100-1150 kg/m3, duresa 70 shore A, resistència a trencament de
70kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºC i +65ºC, d'entre 10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm
d'amplada, inscribible en un rectangle de 1x0,3 m, separats entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de
peça, cantells arrodonits, reflectants de color blanc i groc auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada al
paviment mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de dos
components, i la protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la instal.lació fins a la completa
finalització de totes les obres compreses en l'adjudicació
Tipus

carril bici - noves peces

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

10,000

TOTAL Fórmula

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

FQ4BI0W2

u

9,000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
Tipus

1,000

TOTAL Fórmula

18

FBB1Z252

Text

TOTAL Fórmula

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

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

u

9,290

Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, estriat, de 4mm
d'espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat a terra formigonat, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor.
Tipus

FQ4BI002

4,200 C#*D#*E#*F#
3,090 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num.

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

Num.

FBA3Z511

Text

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

TOTAL Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

u

3,000

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica en base aquosa de color blanc, amb una
dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2,
aplicada mecànicament
Tipus

FBB3C620

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

14

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant, de 25 cm
d'amplària i 0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura de doble component amb àrid antilliscant amb un
coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT, de color blanc, amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de
partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

Num.
1

Text

carril bici - peces recuperades

10,000

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ recuperat de l'obra, fixat al paviment mitjançant
ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de dos components i la
protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la instal.lació fins a la completa finalització de les
obres.
Tipus

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

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

EUR

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

13

AMIDAMENTS

10,000

TOTAL AMIDAMENT
8

Obra
Capítol
Subcapítol

01
05
02

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
SEMAFORITZACIÓ

FDG52437

Num.
1

1

GBBJZ330

u

u

FBSZU250
Num.
1
2

u

Text

Tipus

[C]

Num.
1

Text

[D]

[E]

[F]

Tipus

Num.

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

11

Tipus

Num.

m3

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2 D110mm

17,000

0,400

0,800

3,000

FDGZU010
Num.
1

Text

semàfors

m

Text

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000

0,400

0,600

3,000

[C]

[D]

17,000

3,000

[E]

[F]

Nou bàcul

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

[E]

TOTAL Fórmula

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

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model
clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot
inclós
Tipus

semàfor bicis

FBS2U048
Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL Fórmula

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

u

Text

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc. model clàssic o
Barcelona, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós
Tipus

semàfors

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL Fórmula

FBS2U051

u

12,240 C#*D#*E#*F#
12,240

[F]

Text

TOTAL Fórmula

Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm,
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat), col·locat
sobre dau de formigó, inclòs gruament, anivellament, instal.lació de presa de terra, instal.lació elèctrica
completa de l'interior del suport, inclòs pintura contra pintades
Tipus

16,320 C#*D#*E#*F#

Num.

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

51,000

TOTAL AMIDAMENT

16,320

TOTAL AMIDAMENT
7

51,000 C#*D#*E#*F#

4,000

u

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

13
1

nous

FBS2UA50

Num.

1,000

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Tipus

[F]

Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre
amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada, inclòs pintura contra pintades.
Tipus

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

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.

semàfors

F228U010

3,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
6

Text

FBS1U038

Num.

12
1

u

TOTAL Fórmula

2,000

1,000

m3

17,000

Programació del regulador a una cruïlla semafòrica

Cruïlles

F222A432

[D]

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL AMIDAMENT
5

1

10

1,000
1,000

u

[C]

1,000

Revisió de canalitzacions per cruilla

Paral·lel
Ronda Sant Pau

FBSZU248

semàfors

GBBJZ014
Num.

Elaboració de documentació tècnica i projecte per a legalització d'instal·lació semafòrica fins a 3.3KW de
potència, inclòs visat col·legial a efectes de direcció.

TOTAL AMIDAMENT
4

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors
Tipus

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

Text

14

51,000

TOTAL AMIDAMENT
9

GBBJZ023

m

Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans de trànsit....) segons
requeriments de l'Ajuntament de Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

1

Text

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc.
model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol
alçada, tot inclós
Tipus

PPC

[C]

[D]

[E]

4,000

51,000 C#*D#*E#*F#

EUR

14

FBS2U052

u

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

[F]

4,000

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model
clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot
inclós
EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Semàfors

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

FDK282GA

Num.
1

u

Tipus

registres semàfors

FDKZZZW4

Num.

Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

1

Tipus

[C]

Tipus

senyalització obres

registres semàfors

[D]

[E]

2

HBB11111
Num.
1

TOTAL Fórmula

3,000

[F]

3,000

FG312610
Num.
1

m

Tipus

connexió a regulador

[C]

u

Text

Tipus

1

TOTAL Fórmula

m

Text

[E]

1.029,000

GG31337V
Num.
1

m

Tipus

connexió a regulador

[C]

[D]

[E]

[F]

1.029,000

G21B40A2
Num.
1

u

Tipus

Tipus

Semàfors existents

1

45,000
80,000
65,000

m

Text

3
4

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

Tipus

actuació a calçada

1

m

Text

Tipus

actuació a calçada - de voreres a
mitjana

7,000

01
05
03

[F]

TOTAL Fórmula

6

7,000 C#*D#*E#*F#

HB2C200Z
Num.

7,000

1

m

Text

2,000

255,000

[D]

[E]

[F]

Tipus

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS DURANT LES OBRES

70,000
30,000
25,000
110,000

2,000

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

EUR

Num.
1

Text

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

235,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#

100,000

[C]

[D]

12,000
10,000
10,000

2,000
2,000
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL Fórmula

Barrera de plàstica, amb perfil tipus New Jersey, omplenada d'aigua, col·locada i amb desplçament i el
desmuntatge final inclòs

actuacions a calçada

HBC1GFJ1

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7
u

[E]

100,000

3

HBB11251

[D]

Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o equivalent, dins de l'obra.

2

1

[C]

70,000
30,000
25,000
55,000

addicional mitjana
desviament provisional carril bici

HB2CU014
Num.

1.029,000

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

2

1.029,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

[C]

Desmuntatge i trasllat a magatzem o muntatge provisional de grup semàforic de qualsevol tipologia, inclòs
fixació o suport provisional, inclòs part proporcional de cablejat, i posterior retirada a magatzem..

Text

[F]

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

Subministrament i instal·lació de cable eptafilar amb aïllament de plàstic de 1x16mm2 totalment instal·lat i en
funcionament

Text

[E]

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desplçament i
desmuntatge inclòs

recorreguts vianants

HB2C2000
Num.

TOTAL Fórmula

1.029,000

TOTAL AMIDAMENT
19

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1.029,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

[C]

3,000

[F]

4,000

2,000

3

4

TOTAL Fórmula

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

senyalització obres

H6AA2Z11

Num.

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

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
3

Subministrament i instal·lació de cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense armadura, designació
segons UNE 21123:RV 0,6/1KV 4x2.5mm2, totalment connectat i en funcionament.

Text

[E]

16

4,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT
17

[D]

4,000

2
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons plànols i plec de condicions de Mobilitat Semàfors de Barcelona

Text

Text

Pàg.:

9,000

TOTAL AMIDAMENT
16

TOTAL Fórmula

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Text

AMIDAMENTS

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

15

64,000

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

140,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

HBA1FQ11
Num.
1

m

Tipus

senyalització provisional

[C]

[D]

35,000

5,000

[E]

HBA1FQZ1
Num.
1

m

[F]

TOTAL Fórmula

175,000 C#*D#*E#*F#
175,000

Obra
Capítol
Subcapítol

1

Tipus

senyalització fora àmbit pavimentació
calçada

[C]

[D]

[E]

40,000

6,000

2,000

[F]

1

TOTAL Fórmula

Num.
1

u

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol tipologia i dimensions, d'acord amb
requeriments prescrits, fixada, inclòs suport, i amb el desmuntatge inclòs.

Text

Tipus

senyalització afectació calçada

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1

Num.
1

u

3

Tipus

carril bici - desviament provisional

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

FQ4BI0W2

Num.
1

u

Tipus

carril bici - desviament provisional

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

FQ115WQ9
Num.
1

Text

Banc existent

u

4

1
3

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

Parada de bus

1,000

[C]

[D]

5

TOTAL Fórmula

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

m3

Text

1,000

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.
Tipus

Fonamentació marquesines
Fonamentació marquesines
Canalització

[C]

[D]

[E]

[F]

0,800
0,600
0,800
0,600
3,000

0,800
0,600
0,800
0,600
0,300

0,800
1,200
0,800
1,200
0,600

2,000
1,000
2,000
1,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
F31521N1

1

[F]

[F]

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

16,000

Num.

[E]

[E]

1,000

4

16,000 C#*D#*E#*F#

[D]

2,000

Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de marquesina de parada d'autobús FOSTER existent, de qualsevol tipus,
inclòs nou petit material de muntatge i fixacions i part proporcional de cablejat per a reconnexió i xarxa de terres.

2

3

Desmuntatge i col·locació a nova ubicació de banc amb raspatlle i recolza braços, de fusta i amb estructura
metàl·lica, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti.
[C]

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

1,000

u

TOTAL Fórmula

Desmuntatge, trasllat i muntatge a nova posició de plataforma d'encotxament de parada d'autobús.

Parada de bus

F222A432
Num.

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
ELEMENTS URBANS
BANCS I CADIRES

Tipus

[F]

2,000

Tipus

m3

Text

Fonamentació marquesines
Fonamentació marquesines

4

TOTAL Fórmula

EUR

6

FDG52357

m

1,024
0,432
1,024
0,432
1,080

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

3,992

[C]

[D]

[E]

[F]

0,800
0,600
0,800
0,600

0,800
0,600
0,800
0,600

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

2,000
1,000
2,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL Fórmula

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió
Tipus

2

1

[E]

TOTAL AMIDAMENT

5
01
06
01

u

Text

F21QQB25

1

16,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

[D]

TOTAL Fórmula

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ recuperat de l'obra, fixat al paviment mitjançant
ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de dos components i la
protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la instal.lació fins a la completa finalització de les
obres.

Text

[C]

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

Parada provisional de bus actualment
amb marquesina

3,000

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec per a posterior col·locació.

Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Num.

FQ4BI0Z2

Muntatge de pal de senyalització de parada d'autobús provisional, posterior desmuntatge i trasllat a magatzem.

TOTAL Fórmula

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

11

u

Text

F21QQB23
Num.

HBB21AZ1

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

480,000

18

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
ELEMENTS URBANS
PARADA D'AUTOBÚS

480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

01
06
02

F21QQB22
Num.

Senyalització amb cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per a marca vial longitudinal contínua per a
ús temporal.

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i amb microesferes de vidre, de 15
cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament

Text

AMIDAMENTS

140,000

TOTAL AMIDAMENT
9

17

TOTAL Fórmula

1,024
0,432
1,024
0,432

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

2,912

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Canalització - connexió marquesina

[C]

[D]

3,000

2,000

[E]

[F]

19

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.
1

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

Text

Tipus

papereres a guals existents - a nou
gual

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FDGZU010
Num.

m

6,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Text

Tipus

[C]

[D]

3,000

2,000

[E]

[F]

2

F21Q2501

Canalització - connexió marquesina

u

2,000

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

TOTAL Fórmula
Num.

1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

paperera actual a eliminar

1,000

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

6,000
TOTAL AMIDAMENT

F2285M00
Num.
1

m3

Text

Tipus

Canalització

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

0,300

0,400

2,000

TOTAL Fórmula

0,720 C#*D#*E#*F#

Obra
Capítol
Subcapítol

Num.
1

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x48 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Text

Tipus

connexió parada bus - previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FDKZH9WA

Num.
1

u

Tipus

connexió parada bus - previsió

[C]

F21QQBZ2

Num.
1

1

u

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

Nova parada de bus

[C]

[D]

[E]

1,000

2

Num.
1

TOTAL Fórmula

2

F21Q25Z1

u

[C]

[D]

2,000

[F]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

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

m3

Text

1,000

Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria
orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14mm
i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i contaminants.
Tipus

enjardinament zona mitjana
tram afectat desviament carril bici

[C]

[D]

17,500
15,000

0,500
0,300

[E]

[F]

3

FR3P4012
Num.
1

m3

Text

13,250

Terra franc-sorrenca subministrada a granel i escampada amb retroexcadora petita i mitjans manuals
Tipus

enjardinament zona mitjana

[C]

[D]

17,500

0,200

TOTAL Fórmula

[E]

[F]

4

FR3P92A2

m3

1,000

1

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
ELEMENTS URBANS
PAPERERES

Text

3,500

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
Tipus

enjardinament zona mitjana

[C]

[D]

17,500

0,200

[E]

[F]

Trasllat a nova posició de paperera existent, ancorada al terra , i càrrega manual i mecànica de la runa sobre
camió o contenidor
EUR

Num.

Text

m2

TOTAL Fórmula

3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FR26Z105

TOTAL Fórmula

3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL Fórmula

8,750 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5
1

Manteniment

FR3P1313

Num.

01
06
03

Tipus

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

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

Text

Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, segons Pla de Manteniment
aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia (1 any)

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col·locació de marquesina de parada d'autobús de model igual a l'instal·lat a tota l'Avinguda
del Paral·lel i de plataforma d'encotxament i desencotxament de mòduls de formigó prefabricat, tot segons
indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona.

Text

u

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
11

FRE61300
Num.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau homologats, segons plànols i plec de
condicions d'Enllumenat de Barcelona

Text

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
JARDINERIA I REG
JARDINERIA

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

10

01
07
01

0,720
1

FDK282CZ

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
7

20

3,500

Fresatge de terreny a una fondària de 0.2m, amb mitjans manuals.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

enjardinament zona mitjana

17,500

21

AMIDAMENTS
1

17,500 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

adequació d'instal·lació reg

12,000
15,000

2

TOTAL AMIDAMENT
6

F7B451Z0
Num.
1

m2

Tipus

enjardinament zona mitjana

[C]

[D]

[E]

FR3PE254
Num.
1
2

m3

[F]

17,500

2

TOTAL Fórmula

17,500 C#*D#*E#*F#

F228U010
Num.
1

17,500

Text

Tipus

enjardinament zona mitjana
tram afectat desviament carril bici

Num.
1
2

[C]

[D]

17,500
15,000

0,150
0,150

[E]

[F]

m2

1
2

3

4,875

Tipus

enjardinament zona mitjana
tram afectat desviament carril bici

[C]

[D]

[E]

[F]

17,500
15,000

FDG52Z67

1

m2

TOTAL Fórmula

Num.

[E]

12,000
15,000

0,400
0,400

0,400
0,600

Tipus

enjardinament zona mitjana
tram afectat desviament carril bici

u

Tipus

Protecció tubulars reg

[C]

[D]

32,500

[C]

[D]

[E]

[F]

17,500
15,000

1

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

Adequar secundària

arbrat existent

10,000

5

FJS5UC03

Num.
1

6

m2

[C]

[D]

[E]

Num.

Text

m3

[F]

TOTAL Fórmula

25,500 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

enjardinament zona mitjana

[C]

[D]

[E]

28,500

[F]

17,500

m2

TOTAL Fórmula

17,500 C#*D#*E#*F#
17,500

Actuacions de desmuntatge i adequació de xarxa de reg existent.

Text

Tipus

[C]

[D]

14,000
2,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
2

10,000

xarxa de reg àmbit nou pas de vianants
zones adjacents

14,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F222A432

12,000

Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors
igual a la separació entre plantes, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa, inclòs
excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.

Text

FJS5UCU3

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

01
07
02

[F]

25,500
3,000

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

[E]

TOTAL AMIDAMENT

32,500

[F]

5,520

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

2

17,500 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1,920 C#*D#*E#*F#
3,600 C#*D#*E#*F#

12,000

Protecció de la part inferior del tronc (alçada mínima 2m) d'arbre existent amb taulons de fusta convenientment
lligades (amb filferro només dins del tancament de l'obra).

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

[F]

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Text

FFB28455

Num.
1

[D]

TOTAL AMIDAMENT
4

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus Westringia ´´Jervis Gem´´ com l'existent o similar segons
indicacions de la DF i Espais Verds, subministrades en contenidor de 3l de capacitat com a mínim, amb una
densitat mínima de 9 plantes/m2, inclós formació de clot de plantació, tall de la tela antiherbes, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons documentació tècnica i indicacions de la DF.

Text

FRZ22AC3

m

17,500 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

adequació d'instal·lació reg

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Num.

Tipus

Subministrament i col·locació de malla anti herbes amb mitjans manuals, amb encavalcaments, totalment
col·locat.

Text

FR6BUZP9

Text

TOTAL Fórmula

2,625 C#*D#*E#*F#
2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

2

Num.

FQB901A0

m3

7,440

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

TOTAL AMIDAMENT
8

3,840 C#*D#*E#*F#
3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Geotèxtil separació sorra segons indicacions dels tècnics de Parcs i Jardins i de la DF.

Text

0,800
0,600

17,500

TOTAL AMIDAMENT
7

0,400
0,400

22

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
JARDINERIA I REG
REG

Obra
Capítol
Subcapítol

01
08
01

18,000

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT I DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

EUR

F2R350ZA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, a qualsevol distància
EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

terres

2
3
4
5
6
7

[C]

[D]

21,450
2,560
6,870
16,320
7,440
1,500
2,000

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

[E]

[F]

2

F2RA7LPZ
Num.
1

m3

Tipus

terres

2
3
4
5
6
7

F2R540MA
Num.
1

m3

[C]

[D]

21,450
2,560
6,870
16,320
7,440
1,500
2,000

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

[E]

[F]

Text

Tipus

enderrocs

3
4

Num.
1

m3

Tipus

enderrocs

2
3
4

GPA000GR

01
08
02

u

Veure Memòria Ambiental

[C]

[D]

[E]

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol

1

XPA900SS

01
09
01

pa

Obra
Capítol
Subcapítol

1

XPA10002

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
VARIS
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

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

[F]

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

01
09
02

pa

1,000

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
VARIS
ALTRES

Partida alçada a justificar en compliment dels requeriments dels REP's en fase d'obra.

69,768

[C]

[D]

[E]

[F]

62,500
155,500
135,400
19,000

0,300
0,300
0,200
1,200

0,500
0,280

1,300
1,300
1,300
1,300

0,200

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

12,188
16,981
35,204
5,928

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

70,301

[C]

[D]

[E]

[F]

62,500
155,500
135,400
19,000

0,300
0,300
0,200
1,200

0,500
0,280

1,300
1,300
1,300
1,300

0,200
TOTAL AMIDAMENT

1

Tipus

24

1,000

Obra
Capítol
Subcapítol

1

FAA90TOP

01
09
03

u

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
VARIS
TOPOGRAFIA

Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de
la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts procedents de construcció o demolició,
inclòs cànon d'abocament.

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

Text

TOTAL Fórmula

25,740
3,072
8,244
19,584
8,928
1,800
2,400

TOTAL AMIDAMENT
F2RA73Z0

1

Pàg.:

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o
càrrega sobre camió, inclòs temps d'espera.

2

4

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

69,768

TOTAL AMIDAMENT
3

Num.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació, inclòs cànon
d'abocament.

Text

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

25,740
3,072
8,244
19,584
8,928
1,800
2,400
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL Fórmula

12,188
16,981
35,204
5,928

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

70,301

PRESSUPOST NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS SEGONS MEMÒRIA AMBIENTAL

Partida d'obra per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i
factures acreditatives de despeses complementàries

EUR

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus D50 per Avinguda Paral·lel

Pressupost

Estadística de Partides

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
1 F21QQBZ2

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

Subministrament i col·locació
de
marquesina
de
parada
d'autobús de model igual a
l'instal·lat a tota l'Avinguda
del Paral·lel i de plataforma
d'encotxament i desencotxament
de
mòduls
de
formigó
prefabricat,
tot
segons
indicacions de la DF i de
Mobilitat de Barcelona.

30.440,88

AMIDAMENT
1,000

IMPORT

% %ACUM

30.440,88 17,56 17,56

m

Barrera
de
formigó
simple,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

57,85

235,000

13.594,75

7,84 25,40

3 XPA10002

pa

Partida alçada a justificar en
compliment
dels
requeriments
dels REP's en fase d'obra.

8.000,00

1,000

8.000,00

4,61 30,02

Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat sobre
suport de 2-3 cm de morter M-10
pastat i beurada de ciment
pòrtland, inclòs posada a cota
de registres existents.

36,01

Rampa per a gual de forma
recta,
de
peces
de
pedra
granítica serrada mecànicament
i
flamejada,
de
120
cm
d'amplària
i
10
de
gruix,
col·locades
sobre
base
de
formigó
de
20
N/mm2
de
resistència mínima a compressió

355,67

Paviment de pedra granítica,
cares vistes flamejades, de 60
mm de gruix, col·locada amb
morter
de
ciment
pastat,
d'especejament i patró, inclòs
juntes
longitudinals
8mm
i
transversals 3mm, tot igual a
l'existent, a la plaça costat
Eixample.

221,91

Semàfor 13/200 amb òptiques de
tecnologia
Led de qualsevol
color i tipus normal, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic
o
Barcelona
amb
ànima
d'alumini, inclos visera (si
escau),
fixat
a
suport,
instal·lat a qualsevol alçada,
tot inclós

534,38

5 F981XGAF

6 F9B4UA9Z

7 FBS2U052

m2

m

m2

u

2

Màscara: * (Ordenació per import)

2 HB2C2000

4 F9E13X0A

Pàg.:

203,500

16,800

24,500

9,000

7.328,04

5.975,26

5.436,80

4.809,42

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

10 F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I,
de
consistència
plàstica
i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

90,79

40,640

3.689,71

2,13 50,65

11 XPA900SS

pa

Partida
alçada
de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

3.500,00

1,000

3.500,00

2,02 52,67

12 F9WZDE01

u

Desplaçament, muntatge a l'obra
i retirada de l'equip d'estesa
i fresat de mescla bituminosa
en calent, inclòs increment per
treballs nocturns o en cap de
setmana en tasques d'asfaltat.

3.150,00

1,000

3.150,00

1,82 54,49

13 FG312610

m

Subministrament i instal·lació
de cable de connexió a semàfors
tipus mànega, sense armadura,
designació segons UNE 21123:RV
0,6/1KV
4x2.5mm2,
totalment
connectat i en funcionament.

2,79

1.029,000

2.870,91

1,66 56,14

14 GG31337V

m

Subministrament i instal·lació
de
cable
eptafilar
amb
aïllament de plàstic de 1x16mm2
totalment
instal·lat
i
en
funcionament

2,76

1.029,000

2.840,04

1,64 57,78

15 F9B4UA6Z

m2

Paviment de pedra granítica,
cares vistes flamejades, de 60
mm de gruix, col·locada amb
morter
de
ciment
pastat,
d'especejament
igual
a
l'existent als passos per a
vianant en mitjana.

216,59

12,600

2.729,03

1,57 59,36

16 GBBJZ330

u

Estudi d'enginyeria per a la
regulació
del
trànsit
(estructura de fases, càlcul de
fases, plans de trànsit....)
segons
requeriments
de
l'Ajuntament de Barcelona

2.500,00

1,000

2.500,00

1,44 60,80

17 F961A87B

m

Vorada
de
pedra
granítica
escairada, buixardada, de forma
recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre cordó de base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària

60,32

40,000

2.412,80

1,39 62,19

18 HB2CU014

m

Desplaçament
de
barrera
de
seguretat
prefabricada
de
formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.

21,43

100,000

2.143,00

1,24 63,43

19 GPA000GR

u

Partida d'obra per a la gestió
de residus d'obra nova. part
proporcional de certificats de
gestió de residus i factures
acreditatives
de
despeses
complementàries

1.960,72

1,000

1.960,72

1,13 64,56

4,23 34,24

3,45 37,69

3,14 40,83

2,77 43,60

8 HBC1GFJ1

u

Llumenera
amb
làmpada
intermitent
color
ambre
amb
energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs

32,27

140,000

4.517,80

2,61 46,21

9 F9H314Q1

m2

Paviment de mescla bituminosa
discontínua en calent, per a
capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3c)
amb
betum
modificat i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

5,21

770,000

4.011,70

2,31 48,52

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

3

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m2

Paviment de pedra granítica,
cares vistes flamejades, de 150
mm de gruix, col·locada amb
morter
de
ciment
pastat,
d'especejament
igual
a
l'existent, inclòs forat per
allotjar semàfor, als extrems
del pas a la mitjana.

485,86

4,000

1.943,44

1,12 65,68

21 F961A8ZB

m

Vorada
de
pedra
granítica
escairada, flamejada a totes
les cares vistes, de forma
recta, de 197x240mm i longituds
variables,
igual
a
les
existents
de
carril
bici,
col·locada sobre cordó de base
de formigó de 20 N/mm2 de
resistència mínima a compressió
i de 20 a 25 cm d'alçària

66,94

28,000

1.874,32

1,08 66,76

22 F97433EA

m

Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
rejuntades
amb
beurada
de
ciment blanc

18,82

94,000

1.769,08

1,02 67,78

23 F9B4UAJZ

m2

Execució in situ de paviment
tàctil
indicador
(ranurat)
sobre
paviment
de
pedra
granítica existent.

114,01

15,000

1.710,15

0,99 68,77

24 F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de
15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

8,87

192,000

1.703,04

0,98 69,75

25 F2RA73Z0

m3

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus barrejats
inerts
procedents
de
construcció o demolició, inclòs
cànon d'abocament.

23,32

70,301

1.639,42

0,95 70,69

26 HB2C200Z

m

Barrera de plàstica, amb perfil
tipus
New Jersey,
omplenada
d'aigua,
col·locada
i
amb
desplçament i el desmuntatge
final inclòs

24,82

64,000

1.588,48

0,92 71,61

27 F981LGWF

u

Capçal
de
gual
de
pedra
granítica serrada mecànicament
i flamejada de 120 x 40 cm, amb
la
cantonada
en
forma
rectangular, de 3 peces, igual
als existents, col·locada sobre
base de formigó HM20

386,43

4,000

1.545,72

0,89 72,50

Paviment de pedra granítica,
color negre, de 100 mm de
gruix, col·locada amb morter de
ciment pastat, d'especejament
igual i juntes longitudinal i
transversals
iguals
a
l'existent, a la Plaça de la
Bella Dorita.

255,90

m2

4

Màscara: * (Ordenació per import)

20 F9B4UA8Z

28 F9B4UAFZ

Pàg.:

6,000

1.535,40

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

29 FR6BUZP9

m2

Subministrament
i
plantació
d'arbustiva
tipus
Westringia
´´Jervis Gem´´ com l'existent o
similar segons indicacions de
la
DF
i
Espais
Verds,
subministrades en contenidor de
3l de capacitat com a mínim,
amb una densitat mínima de 9
plantes/m2, inclós formació de
clot de plantació, tall de la
tela
antiherbes,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons documentació tècnica i
indicacions de la DF.

45,57

32,500

1.481,03

0,85 74,24

30 FBS2U051

u

Semàfor 12/200 amb òptiques de
tecnologia
Led de qualsevol
color i tipus normal, ppc,
bici, bus, mixte, etc. model
clàssic o Barcelona amb ànima
d'alumini,, inclos visera (si
escau)
fixat
a
suport,
instal·lat a qualsevol alçada,
tot inclós

369,22

4,000

1.476,88

0,85 75,09

31 F21QQB25

u

Desmuntatge,
trasllat
i nou
muntatge
de
marquesina
de
parada
d'autobús
FOSTER
existent, de qualsevol tipus,
inclòs nou petit material de
muntatge i fixacions i part
proporcional de cablejat per a
reconnexió i xarxa de terres.

1.474,06

1,000

1.474,06

0,85 75,94

32 FQ4BI0W2

u

Instal.lació
d'abalisament
lineal
carril
bici
model
''assimètrica´´
recuperat
de
l'obra,
fixat
al
paviment
mitjançant
ancoratges
tipus
cargol o vareta roscades i
resina
química
epòxid
sense
estireno de dos components i la
protecció i/o el manteniment de
les peces des del moment de la
instal.lació fins a la completa
finalització de les obres.

55,17

26,000

1.434,42

0,83 76,77

33 FRE61300

u

Manteniment
de
la
nova
jardineria, inclòs reg amb cuba
en cas que sigui necessari,
segons
Pla
de
Manteniment
aprovat
i
indicacions
dels
serveis tècnics d'Espais Verds,
i la DF, durant el període de
garantia (1 any)

1.374,53

1,000

1.374,53

0,79 77,56

34 F2R540MA

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus,
amb
contenidor
o
càrrega
sobre
camió,
inclòs
temps d'espera.

18,42

70,301

1.294,94

0,75 78,31

0,89 73,39

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

5

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

u

Desconnexió i desmuntatge de
llumenera,
columna
exterior,
accessoris
i
elements
de
subjecció, de < 12 m d'alçària,
com
a
màxim,
enderroc
de
fonament de formigó a mà i amb
compressor,
aplec
per
a
posterior
aprofitament
i
col·locació a nova ubicació,
inclòs
nova
fonamentació
de
formigó armat i connexió a
placa de terra, inclòs càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

592,24

2,000

1.184,48

0,68 78,99

36 FQ4BI002

u

Subministrament i instal.lació
d'abalisament
lineal
carril
bici
model
''assimètrica´´
igual als existents mitjançant
peces
de
cautxú
o
plàstic
reciclat,
densitat
1100-1150
kg/m3,
duresa
70
shore
A,
resistència
a trencament
de
70kg/cm2,
temperatura
d'ús
entre -40ºC i +65ºC, d'entre 10
cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20
cm
i
25
cm
d'amplada,
inscribible en un rectangle de
1x0,3 m, separats entre 50 i
100 cm entre centre de peça i
centre
de
peça,
cantells
arrodonits,
reflectants
de
color blanc i groc auto segons
la seva ubicació a la calçada,
fixada al paviment mitjançant
ancoratges
tipus
cargol
o
vareta
roscades
i
resina
química epòxid sense estireno
de
dos
components,
i
la
protecció i/o el manteniment de
les peces des del moment de la
instal.lació fins a la completa
finalització de totes les obres
compreses en l'adjudicació

115,68

10,000

1.156,80

0,67 79,66

37 HBA1FQZ1

m

Senyalització
amb
cinta
plàstica
adhesiva,
de color
groc, reflectant, per a marca
vial longitudinal contínua per
a ús temporal.

2,38

480,000

1.142,40

0,66 80,32

38 F9752JZA

m

Rigola
amb
llambordes
rectangulars
de
formigó
prefabricat amb àrid de basalt
(acabat
negre),
de
300x100x100mm,
igual
a
l'encintat existent al carril
bici, col·locades amb morter
M-10 pastat.

31,32

36,000

1.127,52

0,65 80,97

Encintant de carril bici amb
peça
de
297x100mm
i
160mm
d'alçada,
inclòs
part
proporcional de peces especials
per contacte amb caps de gual
de granit de 60mm de gruix, amb
careis
vistes
flamejades,
iguals
a
les
existents,
col·locades amb morter pastat
M-10

39,72

m

6

Màscara: * (Ordenació per import)

35 F21H1C41

39 F97321ZA

Pàg.:

28,000

1.112,16

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

40 FBS1U038

u

Bàcul per a semàfor, d'acer
galvanitzat, de 6 m d'altura
útil i 190 mm de diàmetre
inicial, amb un gruix de 3 mm,
reforçat a la base amb 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb
un braç
de 5,50
m (model
homologat), col·locat sobre dau
de formigó, inclòs gruament,
anivellament, instal.lació de
presa de terra, instal.lació
elèctrica
completa
de
l'interior del suport, inclòs
pintura contra pintades

1.107,06

1,000

1.107,06

0,64 82,25

41 GBBJZ014

u

Subministrament i instal·lació
de columna de polièster-fibra
de vidre de 2.40m d'altura
útil, 100mm de diàmetre amb un
espessor
normal
i
35cm
d'empotrament,
totalment
col·locada,
inclòs
pintura
contra pintades.

275,65

4,000

1.102,60

0,64 82,89

42 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

0,47

2.310,000

1.085,70

0,63 83,51

43 G21B40A2

u

Desmuntatge
i
trasllat
a
magatzem o muntatge provisional
de grup semàforic de qualsevol
tipologia,
inclòs
fixació
o
suport
provisional,
inclòs
part proporcional de cablejat,
i
posterior
retirada
a
magatzem..

152,05

7,000

1.064,35

0,61 84,13

44 F222A432

m3

Excavació de rasa en presència
de serveis, en qualsevol tipus
de
terreny,
realitzada
amb
mitjans mecànics i manuals i
amb
càrrega
directa
i/o
indirectadels materials sobrers
sobre camió o contenidor.

16,61

61,355

1.019,11

0,59 84,72

45 F2194AX5

m2

Demolició de paviment de panots
o
de
peces
de
granit,
col·locats sobre formigó, de
qualsevol amplària i fins a
25cm de gruix (inclosa base de
formigó), amb mitjans mecànics
i manuals i càrrega de runa
(directa
o indirecta)
sobre
camió o contenidor

6,40

144,400

924,16

0,53 85,25

46 F96AUZ10

m

Vorada
de
xapa
d'acer
galvanitzat de 8mm de gruix i
200
mm
d'alçària,
inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resitència mínima a
compressió

38,39

24,000

921,36

0,53 85,78

47 GBBJZ023

u

Elaboració
de
documentació
tècnica
i
projecte
per
a
legalització
d'instal·lació
semafòrica fins a 3.3KW de
potència,
inclòs
visat
col·legial
a
efectes
de
direcció.

900,00

1,000

900,00

0,52 86,30

0,64 81,61

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desplçament i
desmuntatge inclòs

3,30

255,000

841,50

0,49 86,79

49 F9715G11

m3

Base per a rigola amb formigó
HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de
camió,
estesa
i
vibratge
manual, acabat reglejat

98,95

8,500

841,08

0,49 87,27

50 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de fondària
com
a
mínim,
amb
màquina
tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a
demolir

6,03

137,000

826,11

0,48 87,75

51 F2R350ZA

m3

Transport
de
terres
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega
amb
mitjans
mecànics,
a
qualsevol distància

11,63

69,768

811,40

0,47 88,21

Aportació
i incorporació
de
terra
adobada
garbellada
o
terra de jardí amb un 12% del
seu volum de matèria orgànica,
amb una textura franca o franca
arenosa, exempta de materials
amb granulometria superior als
14mm i amb un pH entre 6,5 i
7,5,
totalment
lliure
de
patògens,
males
herbes
i
contaminants.

60,97

Senyal de desviament de trànsit
(vehicles i carril bici), de
qualsevol
tipologia
i
dimensions,
d'acord
amb
requeriments prescrits, fixada,
inclòs
suport,
i
amb
el
desmuntatge inclòs.

267,08

53 HBB21AZ1

m3

u
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Màscara: * (Ordenació per import)

48 H6AA2Z11

52 FR3P1313

Pàg.:

13,250

3,000

807,85

801,24

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

57 F9E1X11A

m2

Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
ratllat
o
amb
botonera,
col·locat sobre suport de 2-3
cm
de
morter
M-10
pastat,
inclòs
posada
a
cota
de
registres existents.

38,52

19,000

731,88

0,42 90,91

58 F228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa
de 0,60 m d'amplària, com a
màxim,
amb
sauló
sense
garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

36,56

17,760

649,31

0,37 91,29

59 FDKZZZW4

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter, segons
plànols i plec de condicions de
Mobilitat
Semàfors
de
Barcelona

199,97

3,000

599,91

0,35 91,63

60 FR3PE254

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada en sacs de 0.8 m3
i escampada amb mitjans manuals

112,15

4,875

546,73

0,32 91,95

61 FBSZU250

u

Revisió
cruilla

per

254,53

2,000

509,06

0,29 92,24

62 FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

3,61

140,800

508,29

0,29 92,53

63 FDD1ABX8

m

Paret per a pou quadrat de 70
cm, de gruix 29 cm de maó
massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4

483,71

1,000

483,71

0,28 92,81

64 FAA90TOP

u

Realització del Topogràfic de
l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per
al
manteniment
de
la
cartografia
municipal
topogràfica 3D de l'Ajuntament
de
Barcelona,
redacció
de
l'informe
i
lliurament
del
mateix

450,00

1,000

450,00

0,26 93,07

65 FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat
de
290x140x100
mm,
arrebossada
i
lliscada
interiorment
amb
morter
de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

147,29

3,000

441,87

0,25 93,33

0,47 88,68

0,46 89,14

54 FQ4BI0Z2

u

Arrencada d'abalisament lineal
carril
bici
model
''assimètrica´´ i aplec per a
posterior col·locació.

26,54

30,000

796,20

0,46 89,60

55 FDG52437

m

Canalització
amb
dos
tubs
corbables
corrugats
de
polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

15,14

51,000

772,14

0,45 90,05

56 F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó,
amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

4,93

155,500

766,62

0,44 90,49

EUR

de

PREU

canalitzacions

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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UA
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PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

u

Bastiment quadrat aparent de
fosa
dúctil
per a pou de
registre i tapa abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN
124,
col·locat
amb
morter,
segons especificacions de BCASA

438,01

1,000

438,01

0,25 93,58

67 FBSZU248

u

Programació del regulador a una
cruïlla semafòrica

418,97

1,000

418,97

0,24 93,82

68 F9J13K40

m2

Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2
ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,54

770,000

415,80

0,24 94,06

69 FD7FZ575

m

Tub de PVC de 315 mm de
diàmetre nominal color teja,
SN4, inclòs juntes, unions i
peces
especials,
tot segons
plec de BCASA, col·locat al
fons de la rasa

46,15

8,500

392,28

0,23 94,29

70 FDGZUZ10

m

Subministrament i col·locació
de planxa de protecció, de
qualsevol
tipus,
per
a
protecció
i
separació
de
serveis,
homologada
per
Companyia.

36,96

10,000

369,60

0,21 94,50

71 FBB42100

u

Actualització
de
l'inventari
INCA i de PAVIMENTS.

350,00

1,000

350,00

0,20 94,70

72 FBS2UA50

u

Semàfor 11/100 amb òptiques de
tecnologia
Led de qualsevol
color i tipus normal, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic
o
Barcelona
amb
ànima
d'alumini, inclos visera (si
escau),
fixat
a
suport,
instal·lat a qualsevol alçada,
tot inclós

165,44

2,000

330,88

0,19 94,89

Caixa per a embornal de 70x30cm
i alçada variable, amb parets
de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4 sobre
solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

328,77

Formigó per a rases i pous de
fonaments,
HM-20/B/20/I,
de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

84,39

74 F31521H1

u

m3

10

Màscara: * (Ordenació per import)

66 FDDZAHDX

73 FD5JBW8E

Pàg.:

1,000

3,860

328,77

325,75

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

75 FJS5UC03

m2

Reg per degoteig amb tub de
polietilè de densitat baixa de
4 bar de 16 mm de diàmetre
exterior,
amb
gotejadors
interlinia integrats dins del
tub i autocompensats per a un
cabal de 2-3 l/h, amb una
separació
entre
gotejadors
igual a la separació entre
plantes,
tot
segons
prescripcions
de
Parcs
i
Jardins, col.locat al fons de
la rasa, inclòs excavació i
reblert de rasa així com la
part
proporcional
de
peces
especials
i
connexió
a
la
xarxa.

17,87

17,500

312,73

0,18 95,45

76 FFB28455

m

Tub de polietilè de designació
PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant
accessoris
de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

10,03

28,500

285,86

0,16 95,62

77 F21QQB23

u

Desmuntatge,
trasllat
muntatge a nova posició
plataforma
d'encotxament
parada d'autobús.

i
de
de

285,79

1,000

285,79

0,16 95,78

78 F2191306

m

Demolició de vorada col·locada
sobre
formigó,
amb
martell
trencador
muntat
sobre
retroexcavadora
i
càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4,55

62,500

284,38

0,16 95,95

79 FBB13252

u

Placa circular per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada
amb
làmina
retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

94,17

3,000

282,51

0,16 96,11

80 HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant
circular de 60 cm de diàmetre,
per
a
senyals
de
trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

69,48

4,000

277,92

0,16 96,27

81 F2RA7LPZ

m3

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts procedents d'excavació,
inclòs cànon d'abocament.

3,77

69,768

263,03

0,15 96,42

82 FDG52Z67

m

Canalització amb quatre tubs
corbables
corrugats
de
polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

21,36

12,000

256,32

0,15 96,57

83 F31521N1

m3

Formigó per a rases i pous de
fonaments,
HM-20/B/40/I,
de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm,
abocat des de camió

82,40

2,912

239,95

0,14 96,71

0,19 95,08

0,19 95,27

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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NUM. CODI
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PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m

Demolició de gual de peces de
granit, de qualsevol amplada,
amb mitjans manuals i mecànics
i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor i
aplec
intermig
si
esdevé
necessari

12,58

19,000

239,02

0,14 96,85

85 FBS2U048

u

Semàfor 12/100 amb òptiques de
tecnologia
Led de qualsevol
color i tipus normal, bici,
etc. model clàssic o Barcelona,
inclos visera (si escau), fixat
a
suport,
instal·lat
a
qualsevol alçada, tot inclós

238,37

1,000

238,37

0,14 96,98

Bastiment i reixa practicable
per a embornal tipus Barcelona
1 o P7, classe C250 segons
norma
UNE-EN
124,
segons
plànols i especificacions de
BCASA, col·locat amb morter.

233,79

Protecció de la part inferior
del tronc (alçada mínima 2m)
d'arbre existent amb taulons de
fusta convenientment lligades
(amb filferro només dins del
tancament de l'obra).

22,88

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter, amb pany
i
clau
homologats,
segons
plànols i plec de condicions
d'Enllumenat de Barcelona

113,24

Placa
complementària
per
a
senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 40x12 cm, acabada
amb
làmina
retrorreflectora
classe RA2, fixada al senyal

55,76

Grava
de
pedrera
de
pedra
granítica
de
5
a
12
mm,
subministrada
a
granel
i
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

58,31

Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

29,74

Subministrament i col.locació
de suport rodó de tub d'alumini
extrusionat
de
60
mm
de
diàmetre,
estriat,
de
4mm
d'espessor, pintat amb pintura
de pols de polièster amb color
RAL 7037, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat a
terra
formigonat,
càrrega
manual
dels
elements
sobre
camió o contenidor.

22,21

87 FRZ22AC3

88 FDKZH9WA

89 FBB3C62Z

90 FR3P92A2

91 F931201J

92 FBBZ3Z10

u

u

u

u

m3

m3

m

12
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84 F219E306

86 FD5Z8JCZ

Pàg.:

1,000

10,000

2,000

4,000

3,500

6,750

9,000

233,79

228,80

226,48

223,04

204,09

200,75

199,89

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

93 FDK282CZ

u

Pericó de registre de fàbrica
de maó de 40x40x48 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat
de
290x140x100
mm,
arrebossada
i
lliscada
interiorment
amb
morter
de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

98,06

2,000

196,12

0,11 97,97

94 FJS5UCU3

m2

Actuacions
de
adequació
de
existent.

desmuntatge
i
xarxa
de
reg

10,50

18,000

189,00

0,11 98,08

95 F21QQB22

u

Muntatge
de
pal
de
senyalització
de
parada
d'autobús
provisional,
posterior
desmuntatge
i
trasllat a magatzem.

94,18

2,000

188,36

0,11 98,19

96 FD95E670

m

Recobriment protector exterior
per a clavegueres de diàmetre
30 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

20,96

8,500

178,16

0,10 98,29

97 HBA1FQ11

m

Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a
ús
temporal
i
amb
microesferes de vidre, de 15 cm
d'amplària,
amb
pintura
acrílica
de
color
groc,
aplicada mecànicament

0,97

175,000

169,75

0,10 98,39

98 G222U210

u

Cala manual o mecànica per
detectar serveis, de 1,5mx1,5m
i fins a 60cm, inclòs reblert
provisional
del
forat
amb
formigó.

80,86

2,000

161,72

0,09 98,48

99 FBB2C501

u

Placa informativa per a senyals
de trànsit d'alumini anoditzat,
de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada mecànicament

157,11

1,000

157,11

0,09 98,57

100 FBB3C620

u

Placa
complementària
per
a
senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb
làmina
retrorreflectora
classe RA2, fixada al senyal

77,50

2,000

155,00

0,09 98,66

101 FR3P4012

m3

Terra
franc-sorrenca
subministrada
a
granel
i
escampada
amb
retroexcadora
petita i mitjans manuals

44,22

3,500

154,77

0,09 98,75

102 FQB901A0

m2

Subministrament i col·locació
de
malla
anti
herbes
amb
mitjans
manuals,
amb
encavalcaments,
totalment
col·locat.

4,45

32,500

144,63

0,08 98,84

103 F961VXG2

u

Vorada
amb
encaix
per
a
embornal,
recta
de
pedra
granítica,
gra
fi,
recta,
escairada
i
buixardada
de
20x25x110 cm, col·locada sobre
base de formigo de 20 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

67,43

2,000

134,86

0,08 98,91

0,13 97,12

0,13 97,25

0,13 97,38

0,13 97,51

0,12 97,63

0,12 97,74

0,12 97,86

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

14

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

104 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant
triangular de 70 cm de costat,
per
a
senyals
de
trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

62,66

2,000

125,32

0,07 98,99

105 F2285M00

m3

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

45,90

2,640

121,18

0,07 99,06

106 FD95EL70

m

Llit
per
a
clavegueres
de
diàmetre 30 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

14,19

8,500

120,62

0,07 99,13

107 FGD2324D

u

Placa
de
connexió
a
terra
d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

58,46

2,000

116,92

0,07 99,19

108 FBA11X11

m

Pintat
sobre
paviment
d'una
faixa longitudinal contínua o
discontínua
de
10
cm
d'amplària,
amb
pintura
acrílica
ciutat,
en
base
aquosa, amb una dosificiació
mínima de 720g/m2, amb màquina
autopropulsada

0,53

206,000

109,18

0,06 99,26

109 FHM3C0EX

u

Verificació i fitxa informàtica
d'inventari.

100,00

1,000

100,00

0,06 99,31

110 FQ115WQ9

u

Desmuntatge
i col·locació
a
nova
ubicació
de
banc
amb
raspatlle i recolza braços, de
fusta
i
amb
estructura
metàl·lica, ancorat amb perns i
resina
epoxi
amb
daus
de
formigó, inclòs pintura anti
grafitti.

97,53

1,000

97,53

0,06 99,37

111 F2194XJA

m2

Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix, inclòs base de formigó,
i fins a 2,5 m d'amplària, amb
mitjans manuals i mecànics i
càrrega sobre camió

18,26

4,750

86,74

0,05 99,42

112 GDB178E0

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I
de 25 cm de gruix i de planta
1.65x1.65 m

86,15

1,000

86,15

0,05 99,47

113 FR26Z105

m2

Fresatge
de
terreny
a
una
fondària de 0.2m, amb mitjans
manuals.

4,72

17,500

82,60

0,05 99,52

114 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de
polipropilè
armat,
de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

20,57

4,000

82,28

0,05 99,56

115 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

8,82

8,000

70,56

0,04 99,61

116 FBB1Z252

u

Placa circular per a senyals de
trànsit, d'alumini anoditzat,
de 40 cm de diàmetre, acabada
amb
làmina
retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

67,67

1,000

67,67

0,04 99,64

EUR

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

117 FBA1HZ11

m

Pintat
sobre
paviment
d'una
faixa longitudinal contínua o
discontínua reflectora de 30 cm
d'amplària,
amb
pintura
acrílica
ciutat,
en
base
aquosa,
amb
màquina
autopropulsada

1,34

50,000

67,00

0,04 99,68

118 FBA3Z511

m2

Pintat sobre paviment de marca
vial
superficial
per
a
ús
permanent, amb pintura acrílica
en base aquosa de color blanc
amb
una
dosificació
mínima
720g/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos
amb
dosificació
de
300g/m2
aplicada
amb
màquina
d'accionament manual

6,52

9,290

60,57

0,03 99,72

119 FBA1W311

m

Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per
a
ús
permanent
i
retrorreflectant,
de
50
cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura
acrílica en base aquosa de
color
blanc,
amb
una
dosificació mínima 720g/m2 i
addició de partícules de vidre
de
cantells
angulosos
amb
dosificació
de
300g/m2,
aplicada mecànicament

1,44

42,000

60,48

0,03 99,75

120 FDG52357

m

Canalització
amb
dos
tubs
corbables
corrugats
de
polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

9,35

6,000

56,10

0,03 99,79

121 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada,
per
a
malla
senyalitzadora

0,86

65,000

55,90

0,03 99,82

122 FBA1W011

m

Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per
a
ús
permanent
i
retrorreflectant,
de
25
cm
d'amplària
i
0,25/0,25
de
relació pintat/no pintat, amb
pintura de doble component amb
àrid
antilliscant
amb
un
coeficient de lliscament mínim
de 0,60 SRT, de color blanc,
amb
una
dosificació
mínima
720g/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos
amb dosificació
de 300g/m2,
aplicada mecànicament

1,26

42,000

52,92

0,03 99,85

123 F7B451Z0

m2

Geotèxtil
separació
sorra
segons indicacions dels tècnics
de Parcs i Jardins i de la DF.

2,78

17,500

48,65

0,03 99,88

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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124 FBA1JZ11

m

Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a
ús
permanent
i
retrorreflectant,
de
40
cm
d'amplària,
amb
pintura
acrílica de color blanc

1,75

27,000

47,25

0,03 99,90

125 F21Q25Z1

u

Trasllat a nova posició de
paperera existent, ancorada al
terra , i càrrega manual i
mecànica de la runa sobre camió
o contenidor

20,03

2,000

40,06

0,02 99,93

126 FDG5Z357

m

Canalització
amb
dos
tubs
corbables
corrugats
de
polietilè de 90 mm de diàmetre
nominal,
de
doble
capa,
col·locats a fons de rasa

4,36

8,000

34,88

0,02 99,95

127 F21B40Z1

u

Desmuntatge i aplec de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol
tipus,
muntada
sobre columna de semàfor o punt
de llum, i posterior muntatge.

26,46

1,000

26,46

0,02 99,96

128 FBABI0Z1

m

Pintat
sobre
paviment
d'una
faixa contínua o discontínua
color groc, de 15 cm, amb
pintura acrílica en base aquosa
i amb una dosificació mínima de
720g/m2.

1,20

21,500

25,80

0,01 99,98

129 FBA1X511

m

Pintat
sobre
paviment
d'una
faixa longitudinal contínua o
discontínua
de
15
cm
d'amplària,
amb
pintura
acrílica ciutat en base aquosa,
amb màquina autopropulsada

0,99

20,000

19,80

0,01 99,99

130 F21DQUZ2

u

Arrencada de reixa d'embornal i
enderroc de caixa existent, amb
mitjans
mecànics
i
càrrega
sobre camió

15,22

1,000

15,22

0,01100,00

131 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada
al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

5,15

1,000

5,15

0,00100,00

TOTAL:

173.353,53 100,00

EUR
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1

Pàg.:

2

P-14

F21QQB23

u

Desmuntatge, trasllat i muntatge a nova posició de plataforma d'encotxament de parada
d'autobús.
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

285,79

€

P-15

F21QQB25

u

Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de marquesina de parada d'autobús FOSTER existent,
de qualsevol tipus, inclòs nou petit material de muntatge i fixacions i part proporcional de
cablejat per a reconnexió i xarxa de terres.
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

1.474,06

€

€

P-16

F21QQBZ2

u

Subministrament i col·locació de marquesina de parada d'autobús de model igual a l'instal·lat
a tota l'Avinguda del Paral·lel i de plataforma d'encotxament i desencotxament de mòduls de
formigó prefabricat, tot segons indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona.
(TRENTA MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

30.440,88

€

18,26

€

P-17

F222A432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb
mitjans mecànics i manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre
camió o contenidor.
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

16,61

€

Demolició de gual de peces de granit, de qualsevol amplada, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i aplec intermig si
esdevé necessari
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,58

€
P-18

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

45,90

€

P-1

F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

4,55

€

P-2

F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

4,93

€

P-3

F2194AX5

m2

Demolició de paviment de panots o de peces de granit, col·locats sobre formigó, de qualsevol
amplària i fins a 25cm de gruix (inclosa base de formigó), amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa (directa o indirecta) sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

6,40

P-4

F2194XJA

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix, inclòs base de
formigó, i fins a 2,5 m d'amplària, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-5

F219E306

m

P-6

F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

6,03

€

P-19

F228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

36,56

€

P-7

F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

8,87

€

P-20

F2R350ZA

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

11,63

€

P-8

F21B40Z1

u

Desmuntatge i aplec de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, muntada sobre
columna de semàfor o punt de llum, i posterior muntatge.
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

26,46

€

P-21

F2R540MA

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o càrrega sobre camió, inclòs temps d'espera.
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

18,42

€

P-9

F21DQUZ2

u

Arrencada de reixa d'embornal i enderroc de caixa existent, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

15,22

€

P-22

F2RA73Z0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts procedents de construcció
o demolició, inclòs cànon d'abocament.
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

23,32

€

P-10

F21H1C41

u

Desconnexió i desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i col·locació a nova ubicació, inclòs nova
fonamentació de formigó armat i connexió a placa de terra, inclòs càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

592,24

€

P-23

F2RA7LPZ

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació,
inclòs cànon d'abocament.
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

3,77

€

P-24

F31521H1

m3

84,39

€

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-25

F31521N1

m3

82,40

€

Trasllat a nova posició de paperera existent, ancorada al terra , i càrrega manual i mecànica
de la runa sobre camió o contenidor
(VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

20,03

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-26

F7B451Z0

m2

Geotèxtil separació sorra segons indicacions dels tècnics de Parcs i Jardins i de la DF.
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,78

€

Muntatge de pal de senyalització de parada d'autobús provisional, posterior desmuntatge i
trasllat a magatzem.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

94,18

P-27

F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

29,74

€

P-11

P-12

P-13

F21Q2501

F21Q25Z1

F21QQB22

u

u

u

€

€

€
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3

P-28

F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

90,79

€

P-29

F961A87B

m

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre cordó de base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

60,32

€

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares vistes, de forma recta, de
197x240mm i longituds variables, igual a les existents de carril bici, col·locada sobre cordó
de base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

66,94

P-30

F961A8ZB

m

Pàg.:

4

P-40

F9B4UA8Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als
extrems del pas a la mitjana.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

485,86

€

P-41

F9B4UA9Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament i patró, inclòs juntes longitudinals 8mm i
transversals 3mm, tot igual a l'existent, a la plaça costat Eixample.
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

221,91

€

P-42

F9B4UAFZ

m2

Paviment de pedra granítica, color negre, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment pastat, d'especejament igual i juntes longitudinal i transversals iguals a l'existent, a la
Plaça de la Bella Dorita.
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

255,90

€

P-43

F9B4UAJZ

m2

Execució in situ de paviment tàctil indicador (ranurat) sobre paviment de pedra granítica
existent.
(CENT CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

114,01

€

P-44

F9E13X0A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat sobre
suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat i beurada de ciment pòrtland, inclòs posada a cota
de registres existents.
(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

36,01

€

P-45

F9E1X11A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat o amb botonera,
col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat, inclòs posada a cota de registres
existents.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

38,52

€

€

P-31

F961VXG2

u

Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència
mínima a compressió
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

67,43

€

P-32

F96AUZ10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó de 20 N/mm2 de
resitència mínima a compressió
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

38,39

€

P-33

F9715G11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

98,95

€

P-34

F97321ZA

m

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada, inclòs part proporcional
de peces especials per contacte amb caps de gual de granit de 60mm de gruix, amb careis
vistes flamejades, iguals a les existents, col·locades amb morter pastat M-10
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

39,72

€

P-46

F9H314Q1

m2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

5,21

€

P-35

F97433EA

m

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
rejuntades amb beurada de ciment blanc
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

18,82

€

P-47

F9J13K40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,54

€

P-36

F9752JZA

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basalt (acabat
negre), de 300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril bici, col·locades amb morter
M-10 pastat.
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

31,32

€

P-48

F9WZDE01

u

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent, inclòs increment per treballs nocturns o en cap de setmana en tasques d'asfaltat.
(TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS)

3.150,00

€

P-49

FAA90TOP

u

€

F981LGWF

u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces, igual als existents, col·locada sobre base de
formigó HM20
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

386,43

€

Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per
al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona,
redacció de l'informe i lliurament del mateix
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

P-37

P-50

FBA11X11

m

€

F981XGAF

m

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 10 de gruix, col·locades sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió
(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

355,67

€

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb una dosificiació mínima de 720g/m2, amb
màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

0,53

P-38

P-51

FBA1HZ11

m

€

F9B4UA6Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent als passos per a vianant en mitjana.
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

216,59

€

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua reflectora de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb màquina autopropulsada
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34

P-39
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P-52

FBA1JZ11

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1,75

€

P-53

FBA1W011

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura de
doble component amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT,
de color blanc, amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1,26

€

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica
en base aquosa de color blanc, amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,44

P-54

FBA1W311

m

Pàg.:
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P-65 FBS1U038

u

Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb
un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de
5,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó, inclòs gruament, anivellament,
instal.lació de presa de terra, instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport, inclòs
pintura contra pintades
(MIL CENT SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

1.107,06

€

P-66

FBS2U048

u

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc.
model clàssic o Barcelona, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol
alçada, tot inclós
(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

238,37

€

P-67

FBS2U051

u

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat
a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós
(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

369,22

€

P-68

FBS2U052

u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a
suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós
(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

534,38

€

P-69 FBS2UA50

u

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a
suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

165,44

€

P-70

FBSZU248

u

Programació del regulador a una cruïlla semafòrica
(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

418,97

€

P-71 FBSZU250

u

Revisió de canalitzacions per cruilla
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

254,53

€

P-72

FD5JBW8E

u

Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable, amb parets de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I
(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

328,77

€

P-73

FD5Z8JCZ

u

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1 o P7, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, segons plànols i especificacions de BCASA, col·locat amb morter.
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

233,79

€

P-74

FD7FZ575

m

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces
especials, tot segons plec de BCASA, col·locat al fons de la rasa
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

46,15

€

P-75

FD95E670

m

Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I
(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

20,96

€

P-76

FD95EL70

m

Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I
(CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

14,19

€

P-77

FDD1ABX8

m

Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4
(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

483,71

€

€

P-55

FBA1X511

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 15 cm d'amplària,
amb pintura acrílica ciutat en base aquosa, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

0,99

€

P-56

FBA3Z511

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en
base aquosa de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

6,52

€

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P-57

P-58

P-59

P-60

P-61

P-62

P-63

P-64

FBABI0Z1

FBB13252

FBB1Z252

FBB2C501

FBB3C620

FBB3C62Z

FBB42100

FBBZ3Z10

m

u

u

u

u

u

u

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura
acrílica en base aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1,20

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

94,17

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

67,67

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

157,11

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal
(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

77,50

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

55,76

Actualització de l'inventari INCA i de PAVIMENTS.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre, estriat, de 4mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL
7037, per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat, càrrega manual dels
elements sobre camió o contenidor.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

350,00

22,21

€

€

€

€

€

€

€

€
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P-78

FDDZAHDX

u

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter,
segons especificacions de BCASA
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

438,01

€

P-90

FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

10,03

€

P-79

FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

20,57

€

P-91

FG312610

m

Subministrament i instal·lació de cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense
armadura, designació segons UNE 21123:RV 0,6/1KV 4x2.5mm2, totalment connectat i en
funcionament.
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2,79

€

P-80

FDG52357

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

9,35

€
P-92

FG31H554

m

3,61

€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

15,14

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-93 FG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

8,82

€

58,46

€

100,00

€

P-81

FDG52437

m

€

P-82

FDG52Z67

m

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

21,36

€

P-94

FGD2324D

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83

FDG5Z357

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, col·locats a fons de rasa
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

4,36

€

P-95

FHM3C0EX

u

Verificació i fitxa informàtica d'inventari.
(CENT EUROS)

P-96

FJS5UC03

m2

€

FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

0,86

€

P-85

FDGZUZ10

m

Subministrament i col·locació de planxa de protecció, de qualsevol tipus, per a protecció i
separació de serveis, homologada per Companyia.
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

36,96

€

Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre
exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de
2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors igual a la separació entre plantes, tot segons
prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa, inclòs excavació i reblert de rasa
així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

17,87

P-84

P-97

FJS5UCU3

m2

Actuacions de desmuntatge i adequació de xarxa de reg existent.
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

10,50

€

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x48 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

98,06

P-98

FQ115WQ9

u

Desmuntatge i col·locació a nova ubicació de banc amb raspatlle i recolza braços, de fusta i
amb estructura metàl·lica, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs
pintura anti grafitti.
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

97,53

€

P-99

FQ4BI002

u

Subministrament i instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ igual als
existents mitjançant peces de cautxú o plàstic reciclat, densitat 1100-1150 kg/m3, duresa 70
shore A, resistència a trencament de 70kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºC i +65ºC, d'entre
10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada, inscribible en un rectangle de 1x0,3
m, separats entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de peça, cantells arrodonits,
reflectants de color blanc i groc auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada al paviment
mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno
de dos components, i la protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la
instal.lació fins a la completa finalització de totes les obres compreses en l'adjudicació
(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

115,68

€

u

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ recuperat de l'obra, fixat al
paviment mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense
estireno de dos components i la protecció i/o el manteniment de les peces des del moment
de la instal.lació fins a la completa finalització de les obres.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

55,17

€

P-86

FDK282CZ

u

€

P-87

FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

147,29

€

P-88

FDKZH9WA

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i
clau homologats, segons plànols i plec de condicions d'Enllumenat de Barcelona
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

113,24

€

P-89

FDKZZZW4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons
plànols i plec de condicions de Mobilitat - Semàfors de Barcelona
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

199,97

€

P-100 FQ4BI0W2

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
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P-101 FQ4BI0Z2

u

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec per a posterior
col·locació.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,54

€

P-102 FQB901A0

m2

Subministrament i col·locació de malla anti herbes amb mitjans manuals, amb
encavalcaments, totalment col·locat.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

4,45

€

Fresatge de terreny a una fondària de 0.2m, amb mitjans manuals.
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

4,72

P-103 FR26Z105

P-104 FR3P1313

m2

m3

Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu
volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials
amb granulometria superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de
patògens, males herbes i contaminants.
(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

60,97

Pàg.:

10

P-114 GBBJZ014

u

Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil,
100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada,
inclòs pintura contra pintades.
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

275,65

€

P-115 GBBJZ023

u

Elaboració de documentació tècnica i projecte per a legalització d'instal·lació semafòrica fins
a 3.3KW de potència, inclòs visat col·legial a efectes de direcció.
(NOU-CENTS EUROS)

900,00

€

P-116 GBBJZ330

u

Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans
de trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona

2.500,00

€

86,15

€

€

€

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
P-117 GDB178E0

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1.65x1.65 m
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-105 FR3P4012

m3

Terra franc-sorrenca subministrada a granel i escampada amb retroexcadora petita i mitjans
manuals
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

44,22

€

P-118 GG31337V

m

Subministrament i instal·lació de cable eptafilar amb aïllament de plàstic de 1x16mm2
totalment instal·lat i en funcionament
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2,76

€

P-106 FR3P92A2

m3

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

58,31

€

P-119 GPA000GR

u

Partida d'obra per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses complementàries
(MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1.960,72

€

P-107 FR3PE254

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

112,15

€

P-120 H6AA2Z11

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desplçament i desmuntatge inclòs
(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

3,30

€

P-108 FR6BUZP9

m2

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus Westringia ´´Jervis Gem´´ com l'existent o
similar segons indicacions de la DF i Espais Verds, subministrades en contenidor de 3l de
capacitat com a mínim, amb una densitat mínima de 9 plantes/m2, inclós formació de clot de
plantació, tall de la tela antiherbes, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i
indicacions de la DF.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

45,57

€
P-121 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

57,85

€

P-122 HB2C200Z

m

24,82

€

Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, segons
Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant
el període de garantia (1 any)
(MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

1.374,53

Barrera de plàstica, amb perfil tipus New Jersey, omplenada d'aigua, col·locada i amb
desplçament i el desmuntatge final inclòs
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-123 HB2CU014

m

Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

21,43

€

22,88

€

P-124 HBA1FQ11

m

0,97

€

0,47

€

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i amb
microesferes de vidre, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-125 HBA1FQZ1

m

Senyalització amb cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per a marca vial
longitudinal contínua per a ús temporal.
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

2,38

€

P-126 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

62,66

€

P-109 FRE61300

u

P-110 FRZ22AC3

u

Protecció de la part inferior del tronc (alçada mínima 2m) d'arbre existent amb taulons de
fusta convenientment lligades (amb filferro només dins del tancament de l'obra).
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-112 G21B40A2

P-113 G222U210

u

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem o muntatge provisional de grup semàforic de qualsevol
tipologia, inclòs fixació o suport provisional, inclòs part proporcional de cablejat, i posterior
retirada a magatzem..
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

152,05

Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins a 60cm, inclòs reblert
provisional del forat amb formigó.
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

80,86

€

€

€

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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P-127 HBB11251

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

69,48

€

P-128 HBB21AZ1

u

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol tipologia i dimensions,
d'acord amb requeriments prescrits, fixada, inclòs suport, i amb el desmuntatge inclòs.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

267,08

€

P-129 HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

32,27

€

Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors del Projecte

Sònia Martín
Eng.Camins, Canals i Ports

Pere Ollé
Arquitecte Tècnic
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P-1

P-2

P-3

F2191306

F2193A06

F2194AX5

m

m

m2

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de panots o de peces de granit, col·locats sobre formigó, de qualsevol
amplària i fins a 25cm de gruix (inclosa base de formigó), amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa (directa o indirecta) sobre camió o contenidor
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

Pàg.:

2

Altres conceptes

285,79000

€

Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de marquesina de parada d'autobús FOSTER existent,
de qualsevol tipus, inclòs nou petit material de muntatge i fixacions i part proporcional de
cablejat per a reconnexió i xarxa de terres.

1.474,06

€

1

4,55

€

4,55000

€

4,93

€

4,93000

P-15

F21QQB25

u

BHWM1Z00

u

Part proporcional d'elments per a muntatge i fixació de marquesina tipus FOSTER

682,50000

€

€

BG31H550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

25,80000

€

6,40

€

BGD23240

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm
de gruix

42,20000

€

6,40000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

14,70000
708,86000

€
€

Subministrament i col·locació de marquesina de parada d'autobús de model igual a l'instal·lat
a tota l'Avinguda del Paral·lel i de plataforma d'encotxament i desencotxament de mòduls de
formigó prefabricat, tot segons indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona.

30.440,88

€

Marquesina de parada d'autobús de model igual a l'instal·lat a tota l'Avinguda del Paral·lel i
de plataforma d'encotxament i desencotxament de mòduls de formigó prefabricat, tot segons
indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona.
Altres conceptes

28.800,00000
1.640,88000

€

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb
mitjans mecànics i manuals i amb càrrega directa i/o indirectadels materials sobrers sobre
camió o contenidor.
Altres conceptes

16,61

€

16,61000

€

45,90

€

34,20000
11,70000

€
€

36,56

€

21,78100
14,77900

€
€

11,63

€

11,63000

€

18,42

€

18,42000

€
€

Altres conceptes
P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

F2194XJA

F219E306

F219FBC0

F219FFC0

F21B40Z1

m2

m

m

m

u

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix, inclòs base de
formigó, i fins a 2,5 m d'amplària, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

18,26

€

18,26000

€

12,58

€

12,58000

€

6,03

€

6,03000

€

8,87

€

8,87000

€

26,46

€

26,46000

€

15,22

€

15,22000

€

Desconnexió i desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i col·locació a nova ubicació, inclòs nova
fonamentació de formigó armat i connexió a placa de terra, inclòs càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

592,24

€

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

71,22150

Demolició de gual de peces de granit, de qualsevol amplada, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i aplec intermig si
esdevé necessari
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Desmuntatge i aplec de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, muntada sobre
columna de semàfor o punt de llum, i posterior muntatge.
Altres conceptes

P-16

BBS2UZZZ

P-17

P-18

P-10

F21DQUZ2

F21H1C41

u

u

B064300C

P-11

P-12

P-13

P-14

F21Q2501

F21Q25Z1

F21QQB22

F21QQB23

Arrencada de reixa d'embornal i enderroc de caixa existent, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Altres conceptes

m3

u

u

u

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Trasllat a nova posició de paperera existent, ancorada al terra , i càrrega manual i mecànica
de la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Muntatge de pal de senyalització de parada d'autobús provisional, posterior desmuntatge i
trasllat a magatzem.
Altres conceptes
Desmuntatge, trasllat i muntatge a nova posició de plataforma d'encotxament de parada
d'autobús.

F222A432

u

u

m3

F2285M00

m3

B0310500

t

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

P-19
P-9

F21QQBZ2

€

521,01850

€

5,15

€

5,15000

€

20,03

€

20,03000

€

94,18

€

94,18000

€

285,79

€

F228U010
B0321000

m3
m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Sauló sense garbellar
Altres conceptes

P-20

P-21

P-22

P-23

F2R350ZA

F2R540MA

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a qualsevol distància
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o càrrega sobre camió, inclòs temps d'espera.
Altres conceptes

€

F2RA73Z0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts procedents de construcció
o demolició, inclòs cànon d'abocament.

23,32

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

22,21000

1,11000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació,
inclòs cànon d'abocament.

3,77

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59000

F2RA7LPZ
B2RA7LP0

m3
m3

€

€

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
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P-24

F31521H1

m3

B064300B

P-25

F31521N1

m3

m3

B064500B

P-26

F7B451Z0

m3

m2

B7B151E0

P-27

F931201J

m2

m3

Pàg.:

3

Altres conceptes

0,18000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

84,39

€

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

74,61300
9,77700

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

82,40

€

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

72,72100

Geotèxtil separació sorra segons indicacions dels tècnics de Parcs i Jardins i de la DF.
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2
Altres conceptes
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua

F9365G11

m3

B064300C

P-29

P-30

P-31

F961A87B

m3

m

2,78

€

1,05600
1,72400

€
€

29,74

€

€
€

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

90,79

€

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

71,22150

m

Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm

B064300C

m3

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

m

€

0,09300
9,18850

B9611870

F961A8ZB

9,67900

€

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada
sobre cordó de base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària

19,56850

€

60,32

€

P-33

F96AUZ10

m

P-34

30,73350

€

7,31207

€

22,27443

€

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares vistes, de forma recta, de
197x240mm i longituds variables, igual a les existents de carril bici, col·locada sobre cordó
de base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària

66,94

€

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares vistes, de forma recta, de
197x240mm i longituds variables, igual a les existents de carril bici.

37,03350

€

B064300C

m3

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

7,31207

€

22,59443

€

Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi, recta, escairada i
buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

67,43

€

Pàg.:

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

€

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó de 20 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

38,39

€

m3

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

3,05235

€

B96AUGZ0

m

Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes

25,92450

€

9,41315

€

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

98,95

€

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

74,61300

F9715G11

m3

F97321ZA

m3

m

€

24,33700

€

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada, inclòs part proporcional
de peces especials per contacte amb caps de gual de granit de 60mm de gruix, amb careis
vistes flamejades, iguals a les existents, col·locades amb morter pastat M-10

39,72

€

B9B11Z02

m

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada, inclòs part proporcional
de peces especials per contacte amb caps de gual de granit de 60mm de gruix, amb careis
vistes flamejades, iguals a les existents.

26,00000

€

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes

0,42651

€

F97433EA

m

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
rejuntades amb beurada de ciment blanc

13,29349

€

18,82

€

B97423E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

6,06606

€

B0710150

t

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

0,72765

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

0,27363
11,75266

€
€

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basalt (acabat
negre), de 300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril bici, col·locades amb morter
M-10 pastat.

31,32

€

F9752JZA

m

B9752J9Z

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid de basalt (acabat
negre), de 300x100x100mm, igual a l'encintat existent al carril bici

18,00000

€

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,42651

€

B0111000

m3

Aigua

0,00186
12,89163

€
€

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular, de 3 peces, igual als existents, col·locada sobre base de
formigó HM20

386,43

€

Altres conceptes
P-37

€

16,36340

Altres conceptes
P-36

0,77000

4

B064300C

B064300C

P-35

m

u

P-32

t

€

B961187Z

F961VXG2

B0710150

€

20,45850
Altres conceptes

P-28

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

F981LGWF

u

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,96660

€

B981PGAF

u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces

295,51000

€

B961VBG2

u

Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb
boca per a embornal

46,33000

€

B0710150

t

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

2,54100

€
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B064300B

P-38

P-39

F981XGAF

m3

m

Pàg.:

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

€

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 120 cm d'amplària i 10 de gruix, col·locades sobre base de formigó de 20
N/mm2 de resistència mínima a compressió

355,67

€

B9811GXF

m

Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 10 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

269,96340

€

B0710150

t

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

2,31000

€

B064300B

m3

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

14,92260

€

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

68,47400

€
€

F9B4UA6Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent als passos per a vianant en mitjana.

216,59

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

4,87440

B0G1UCZ3

m2

Paviment de pedra granítica, flamejada, de 60 mm de gruix

F9B4UA8Z

m2

170,13600
41,57960

€
€

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als
extrems del pas a la mitjana.

485,86

€

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

4,87440

€

B0G1UCZ4

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament igual a l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als
extrems del pas a la mitjana.
Altres conceptes

374,29920

€

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de gruix, col·locada amb
morter de ciment pastat, d'especejament i patró, inclòs juntes longitudinals 8mm i
transversals 3mm, tot igual a l'existent, a la plaça costat Eixample.

B0G1UCZ3

m2

Paviment de pedra granítica, flamejada, de 60 mm de gruix

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes

F9B4UAFZ

m2

106,68640

€

221,91

€

170,13600

€

4,87440

€

46,89960

€

Paviment de pedra granítica, color negre, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment pastat, d'especejament igual i juntes longitudinal i transversals iguals a l'existent, a la
Plaça de la Bella Dorita.

255,90

€

B0G1UME3

m2

Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,gra fi, flamejada, de 10
cm de gruix

207,57000

€

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes

4,87440

€

F9B4UAJZ

F9E13X0A

m2

m2

Execució in situ de paviment tàctil indicador (ranurat) sobre paviment de pedra granítica
existent.
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat sobre
suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat i beurada de ciment pòrtland, inclòs posada a cota
de registres existents.

43,45560

€

114,01

€

114,01000

€

36,01

€

Pàg.:

m3

Aigua

0,01860

€

B0512401

t

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

0,36475

€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

8,34360

€

B07101A0

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes

4,87440

€

F9E1X11A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat o amb botonera,
col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat, inclòs posada a cota de registres
existents.

B9E13101

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, ratllat o amb botonera

B07101A0

t

B0512401
B0111000

P-47

P-49

P-50

€

€

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

3,37146

€

t

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

0,36475

€

m3

Aigua

0,01860
22,52519

€
€
€

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A
PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix

5,21

B9H314Q1

t

Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític
Altres conceptes

4,67406

F9J13K40

m2

F9WZDE01

FAA90TOP

FBA11X11

kg

u

€

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,54

€

Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a
reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes

0,32000

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent, inclòs increment per treballs nocturns o en cap de setmana en tasques d'asfaltat.
Altres conceptes

u

Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per
al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona,
redacció de l'informe i lliurament del mateix
Sense descomposició

m

kg

FBA1HZ11
BBA11100

m
kg

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb una dosificiació mínima de 720g/m2, amb
màquina autopropulsada
Pintura per a marques vials, acrílica, blanca

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua reflectora de 30 cm
d'amplària, amb pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb màquina autopropulsada
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

FBA1JZ11
BBA11100

m
kg

€

0,53594

Altres conceptes

P-52

38,52

m2

BBA13100

P-51

€

F9H314Q1

B055B100

P-48

22,40865

12,24000

Altres conceptes
P-46

6

B0111000

€

B07101A0

F9B4UA9Z
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€

79,12020

Altres conceptes
P-40

9,25880

5

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

€

0,22000

€

3.150,00

€

3.150,00000

€

450,00

€

450,00000

€

0,53

€

0,09116
0,43884

€
€

1,34

€

0,44721
0,89279

€
€

1,75

€

0,66259
1,08741

€
€
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P-53

FBA1W011

m

BBA11100

kg

Pàg.:

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació pintat/no pintat, amb pintura de
doble component amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT,
de color blanc, amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de
cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

P-54

FBA1W311

m

BBA11100

kg

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica
en base aquosa de color blanc, amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada mecànicament
Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Altres conceptes

P-55

P-56

FBA1X511

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua de 15 cm d'amplària,
amb pintura acrílica ciutat en base aquosa, amb màquina autopropulsada

€
€

1,44

€

€
€

0,99

€

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Altres conceptes

0,10634
0,63519

€
€

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent, amb pintura acrílica en
base aquosa de color blanc amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de
vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual

6,52

€

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

FBABI0Z1

m

1,65648
4,86352

€
€

1,20

€

kg

0,14567
1,05433

€
€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

94,17

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

73,24000

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de 15 cm, amb pintura
acrílica en base aquosa i amb una dosificació mínima de 720g/m2.
Pintura reflectora per a senyalització
Altres conceptes

FBB13252

u

BBM1260C

FBB1Z252

u

u

BBM126ZC

u

P-63

FBB2C501

u

BBM1AHDC

P-61

FBB3C620
BBM1EH5C

u

u
u

u

FBB42100

u

u

FBBZ3Z10

8

Altres conceptes

11,60000

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

55,76

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x12 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

45,20000

P-65

FBS1U038

m

u

€

350,00
350,00000

€
€

Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre, estriat, de 4mm d'espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL
7037, per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat, càrrega manual dels
elements sobre camió o contenidor.

22,21

€

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit
Altres conceptes

12,90000
9,31000

€

Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb
un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de
5,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó, inclòs gruament, anivellament,
instal.lació de presa de terra, instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport, inclòs
pintura contra pintades

1.107,06

€

€

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,21860

€

B064300B

m3

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

67,83000

€

BBS1U055

u

Baixant de bàcul per a dos semàfors

42,76000

€

BBS1U050

u

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model
homologat)

644,57000

€

BGD2E010

u

Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat

44,50000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

4,11600

€

BG3ZE110

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,67

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

48,00000

FBS2U048

u

BBS2U058

u

€

19,67000

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

157,11

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

139,87000
17,24000

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

77,50

€

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

65,90000

FBS2U051

u

BBS2U061

€

€

1,35000
300,71540

€
€

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc.
model clàssic o Barcelona, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol
alçada, tot inclós

238,37

€

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc.
model clàssic o Barcelona
Altres conceptes

200,55000
37,82000

€

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat
a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós

369,22

€

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici,
bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini
Altres conceptes

314,58000
54,64000

€

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a
suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós

534,38

€

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini

471,87000

Altres conceptes
P-66

P-68

€

B07101A0

€

20,93000

€

10,56000

Actualització de l'inventari INCA i de PAVIMENTS.

m

BBMZ2Z10

P-67
P-60

FBB3C62Z
BBM1EZZZ

P-64
0,37271
1,06729

€

m2

Pàg.:

Sense descomposició

0,24847

BBA11000

P-59

0,20300
1,05700

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

Altres conceptes

P-58

P-62

kg

FBA3Z511
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€

BBA11100

BBA11100

P-57

1,26

7

FBS2U052

BBS2U062

u

u

u

€

€

€
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P-69

FBS2UA50

u

BBS2UA060

P-70

P-71

P-72

P-73

P-74

FBSZU248

FBSZU250

FD5JBW8E

62,51000

€

B0512401

t

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

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a
suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós

165,44

€

B0F19251

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini
Altres conceptes

120,50000
44,94000

€

Programació del regulador a una cruïlla semafòrica
Altres conceptes

418,97
418,97000

€
€

Altres conceptes

254,53
254,53000

€
€

328,77

€

Revisió de canalitzacions per cruilla

u

Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable, amb parets de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

€

Aigua

0,00558

€

B0512401

t

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

2,11788

€

B064300C

m3

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

15,81796

€

B0F1D2A1

u

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

60,90000

€

FD5Z8JCZ

u

249,92858

€

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1 o P7, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, segons plànols i especificacions de BCASA, col·locat amb morter.

233,79

€

BD5Z8JCZ

u

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, segons plànols i especificacions de BCASA

200,00000

€

B0710250

t

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

1,40920

€

FD7FZ575

FD95E670

FD95EL70
B064300C

P-77

u

Altres conceptes

m3

B064300C

P-76

u

9

B0111000

BD7FZ570

P-75

ud

FDD1ABX8
B0111000

m
m

m
m3

m
m3

m
m3
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Pàg.:

32,38080

€

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces
especials, tot segons plec de BCASA, col·locat al fons de la rasa

46,15

€

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs juntes, unions i peces
especials, segons UNE-EN 13476
Altres conceptes

43,05000
3,10000

€

Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

20,96

€

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

13,43034

Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4
Aigua

€
€

14,19

€

u

P-81

P-82

€

483,71

€
€

P-83

1,91786

€

90,44000

€

391,34098

€

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter,
segons especificacions de BCASA

438,01

€

t

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

1,25771

€

BDDZAHDX

u

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

350,00000

€

86,75229

€

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

20,57

€

3,63000
16,94000

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,35

€

FDDZS005

u
u

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Altres conceptes

P-80

10

B0710250

BDDZV001

€

10,79850

0,01116

P-79

FDDZAHDX

FDG52357

m

BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,82200

€

B064300C

m3

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

4,47678

€

FDG52437

m

1,05122

€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,14

€

B064300C

m3

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

7,61053

€

BDGZFN50

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,34680

€

BDGZPA00

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,52520

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

4,83000

€

€

7,52966

3,39150

P-78

Pàg.:

FDG52Z67

m

1,82747

€

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

21,36

€

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

12,68400

€

B064300C

m3

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

7,05432

€

FDG5Z357
BG22TH10

m
m

1,62168

€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, col·locats a fons de rasa

4,36

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,82200

€
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P-84

FDGZU010

m

BDGZB610

P-85

FDGZUZ10

m

m

B0CHL50A

Pàg.:

11

Altres conceptes

0,53800

€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,86

€

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè
Altres conceptes

0,57120

Subministrament i col·locació de planxa de protecció, de qualsevol tipus, per a protecció i
separació de serveis, homologada per Companyia.

m2

Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix

P-86

FDK282CZ

u

P-88

P-89

P-90

€
P-91

98,06

€

10,57162

€

1,50605

€

0,00372
85,97861

€
€

147,29

€

u

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

B0512401

t

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

B0111000

m3

Aigua

u

36,96

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x48 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

B0F1K2A1

FDK282GA

€

€
€

Altres conceptes
P-87

0,28880

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
m3

Aigua

0,00372

€

B0512401

t

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

0,49417

€

B0F1K2A1

u

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

15,95055

€

130,84156

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i
clau homologats, segons plànols i plec de condicions d'Enllumenat de Barcelona

113,24

P-95

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400
mm

90,00000

€

B0710150

t

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

0,13475

€

P-96

23,10525

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons
plànols i plec de condicions de Mobilitat - Semàfors de Barcelona

199,97

€

B0710150

t

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

0,20405

€

BDKZXXC0

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil C-250, per a pericó de serveis, pas lliure de
600x600 mm, amb pany i clau estàndards, col·locat amb morter
Altres conceptes

170,00000

€

29,76595

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

10,03

€

FFB28455

m

€

BFWB2805

u

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

2,62800

€

BFYB2805

u

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

0,24000

€

FG312610

m

FG31H554

m

m

FG380902

m

m

5,24440

€

Subministrament i instal·lació de cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense
armadura, designació segons UNE 21123:RV 0,6/1KV 4x2.5mm2, totalment connectat i en
funcionament.

2,79

€

Cable de connexió a semàfors tipus mànega, sense armadura, designació segons UNE
21123:RV 0,6/1KV 4x2.5mm2.
Altres conceptes

1,53000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,61

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC
Altres conceptes

1,31580

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

FGD2324D

u

€

2,29420

€

8,82

€

1,49940

€

0,38000
6,94060

€
€

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

58,46

€

BGD23240

u

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm
de gruix

42,20000

€

BGYD2000

u

Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra
Altres conceptes

4,69000
11,57000

€
€

Sense descomposició

100,00
100,00000

€
€

17,87

€

FHM3C0EX

u

Verificació i fitxa informàtica d'inventari.

FJS5UC03

m2

Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre
exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de
2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors igual a la separació entre plantes, tot segons
prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa, inclòs excavació i reblert de rasa
així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.

BFYB28X5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa

0,60000

€

BFWB28X5

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa

8,40000

€

BJS5U200

m

Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins.

1,20000

€

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

5,04000
2,63000

€
€

10,50

€

Altres conceptes
P-97

€

1,26000

€

u

u

P-94

€

BDKZH9BX

FDKZZZW4

1,91760

Altres conceptes

B0111000

FDKZH9WA u

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BG31H550

P-93

12

m

BG312610

P-92

Pàg.:

BFB28400

€

30,01180
6,94820

Altres conceptes
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FJS5UCU3

m2

Actuacions de desmuntatge i adequació de xarxa de reg existent.

BFYB28X5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa

0,24000

€

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

0,84000

€
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m

Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors
interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació
entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins.

0,10000

€

BFWB28X5

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa

3,60000
5,72000

€
€

97,53

€

FQ115WQ9

u

Desmuntatge i col·locació a nova ubicació de banc amb raspatlle i recolza braços, de fusta i
amb estructura metàl·lica, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs
pintura anti grafitti.
kg

Imprimació antigraffiti adherent

11,11000

€

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffiti de dos components

25,80000

€

B064300C

m3

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

19,10093

€

B0907000

kg

Adhesiu de resines epoxi

3,63200
37,88707

€
€

Subministrament i instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ igual als
existents mitjançant peces de cautxú o plàstic reciclat, densitat 1100-1150 kg/m3, duresa 70
shore A, resistència a trencament de 70kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºC i +65ºC, d'entre
10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada, inscribible en un rectangle de 1x0,3
m, separats entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de peça, cantells arrodonits,
reflectants de color blanc i groc auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada al paviment
mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno
de dos components, i la protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la
instal.lació fins a la completa finalització de totes les obres compreses en l'adjudicació

115,68

€

Peça de cautxú o plàstic reciclat, model ''asimètrica'' o similar, densitat 1100 -1150 kg / m3,
duresa 70 shore a, resistència a ruptura de 70 kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºc y + 65ºc,
d'entre 10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada, inscribible en un rectangle
de 1 x 0,3 m, separades entre 50 i 100 cm entre centre de peça i centre de peça, reflectants
de color blanc i groc auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada al paviment mitjançant
ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de dos
components.
Altres conceptes

75,63000

FQ4BI002

u

B9F16300

P-100

FQ4BI0W2

u

u

B9F1630Z

P-101

P-102

FQ4BI0Z2

FQB901A0
B7B151D0

P-103

FR26Z105

u

u

m2
m2

m2

P-105

FR3P4012

m3

m3
m3

FR3P1313

m3

P-106

Terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum de matèria orgànica,
amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior
als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de patògens, males herbes i
contaminants.
Altres conceptes

54,65000

€

6,32000

€

Terra franc-sorrenca subministrada a granel i escampada amb retroexcadora petita i mitjans
manuals

44,22

€

30,97600
13,24400

€
€

58,31

€

44,88750
13,42250

€
€

112,15

€

51,79560
60,35440

€
€

45,57

€

Terra franc-sorrenca subministrada a granel

FR3P92A2

m3

B0332A00

t

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm
Altres conceptes

P-107

P-108

FR3PE254

m3
m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans
manuals
Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3

FR6BUZP9

m2

BR4JP831

u

Westringia 'Jervis Gem' en contenidor de 3 l

B0111000

m3

Aigua

€

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus Westringia ´´Jervis Gem´´ com l'existent o
similar segons indicacions de la DF i Espais Verds, subministrades en contenidor de 3l de
capacitat com a mínim, amb una densitat mínima de 9 plantes/m2, inclós formació de clot de
plantació, tall de la tela antiherbes, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons documentació tècnica i
indicacions de la DF.

Altres conceptes

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ recuperat de l'obra, fixat al
paviment mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense
estireno de dos components i la protecció i/o el manteniment de les peces des del moment
de la instal.lació fins a la completa finalització de les obres.

55,17

€

Part proporcional d'elements de fixació de peça separadora de carril bici ´´assimètrica´´ i
resina epoxi
Altres conceptes

18,00000

P-109

P-110

37,17000

€
€

26,54

€

26,54000

€

Subministrament i col·locació de malla anti herbes amb mitjans manuals, amb
encavalcaments, totalment col·locat.

4,45

€

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2
Altres conceptes

1,18500
3,26500

€
€

Fresatge de terreny a una fondària de 0.2m, amb mitjans manuals.

4,72
4,72000

€
€

60,97

€

Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu
volum de matèria orgànica, amb una textura franca o franca arenosa, exempta de materials
amb granulometria superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de
patògens, males herbes i contaminants.

14

Altres conceptes

FRE61300

FRZ22AC3

u

Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, segons
Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant
el període de garantia (1 any)
Altres conceptes

u

Protecció de la part inferior del tronc (alçada mínima 2m) d'arbre existent amb taulons de
fusta convenientment lligades (amb filferro només dins del tancament de l'obra).

B0D21040

m

Tauló de fusta de pi per a 15 usos

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

37,80000

€

0,01860
7,75140

€
€

1.374,53

€

1.374,53000

€

22,88

€

3,12000

€

Altres conceptes

0,94000
18,82000

€
€

P-111

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

0,47
0,47000

€
€

P-112

G21B40A2

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem o muntatge provisional de grup semàforic de qualsevol
tipologia, inclòs fixació o suport provisional, inclòs part proporcional de cablejat, i posterior
retirada a magatzem..
Altres conceptes

152,05

€

152,05000

€

Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins a 60cm, inclòs reblert
provisional del forat amb formigó.

80,86

€

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

16,95750

P-113

G222U210

u

B064300C
P-104

Pàg.:

Altres conceptes

€

Altres conceptes

BR3P1310

BR3PE250

40,05000

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec per a posterior
col·locació.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BR3P4010

B8ZAK000

Altres conceptes
P-99

13

BJS5U200

Altres conceptes
P-98

Pàg.:

P-114

GBBJZ014

m3

u

Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil,
100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada,

€

63,90250

€

275,65

€

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

15

Columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un
espessor normal i 35cm d'empotrament.
Altres conceptes

248,50000

€

27,15000

€

Elaboració de documentació tècnica i projecte per a legalització d'instal·lació semafòrica fins
a 3.3KW de potència, inclòs visat col·legial a efectes de direcció.
Sense descomposició

900,00

€

900,00000

€

Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans
de trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona

2.500,00

€

Sense descomposició

2.500,00000

€

86,15

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

inclòs pintura contra pintades.
BBBJZ014

P-115

P-116

P-117

GBBJZ023

GBBJZ330

GDB178E0

u

u

u

u

B064300C

P-118

GG31337V

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1.65x1.65 m
m3

m

BG31333

BBA11200

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

€

2,76

€

1,60000
1,16000

€
€

1.960,72

€

1.960,72000

€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desplçament i desmuntatge inclòs

3,30

€

cable eptafilar 1x16mm2
Altres conceptes

P-119

P-120

P-121

GPA000GR

H6AA2Z11

u

Partida d'obra per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió
de residus i factures acreditatives de despeses complementàries
Sense descomposició

m

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

0,04500

€

HB2C2000

m

HB2C200Z

m

m

BBM2CBZ0

2,45500

€

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

57,85

€

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20
usos), per a seguretat i salut
Altres conceptes

3,86000

Barrera de plàstica, amb perfil tipus New Jersey, omplenada d'aigua, col·locada i amb
desplçament i el desmuntatge final inclòs
m

Amortització barrera de plàstic tipus New Jersey
Altres conceptes

P-123

P-124

HB2CU014

HBA1FQ11

m

m

Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, dins de l'obra.
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i amb
microesferes de vidre, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament

16

0,21709
0,75291

€
€

Senyalització amb cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per a marca vial
longitudinal contínua per a ús temporal.

2,38

€

Cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per a marca vial longitudinal contínua per a
ús temporal.
Altres conceptes

1,80000

Pintura acrílica de color groc, per a marques vials
Altres conceptes

P-125

HBA1FQZ1

m

BBA11Z20

P-126

HBB11111

m

u

BBL11102

P-127

HBB11251

u

u

BBL12602

P-128

B1Z6211A

BBM2CBA0

P-122

€

31,87922

Subministrament i instal·lació de cable eptafilar amb aïllament de plàstic de 1x16mm2
totalment instal·lat i en funcionament

m

54,27078

kg

Pàg.:

HBB21AZ1

u

u

BBL1BZS2

P-129

HBC1GFJ1
BBC1GFJ2

u

u
u

0,58000

€

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,66

€

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

36,77000
25,89000

€
€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

69,48

€

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

43,26000
26,22000

€
€

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol tipologia i dimensions,
d'acord amb requeriments prescrits, fixada, inclòs suport, i amb el desmuntatge inclòs.

267,08

€

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol tipologia i dimensions,
d'acord amb requeriments prescrits.
Altres conceptes

220,00000
47,08000

€

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

32,27

€

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

27,30000

Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors del Projecte

€

53,99000

€

24,82

€

3,39000
21,43000

€
€

21,43

€

21,43000

€

0,97

€

€

Sònia Martín
Eng.Camins, Canals i Ports

Pere Ollé
Arquitecte Tècnic

4,97000

€

€
€
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Pàg.:

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

01

Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres

1

1 G222U210

u

Cala manual o mecànica per detectar serveis, de 1,5mx1,5m i fins a
60cm, inclòs reblert provisional del forat amb formigó. (P - 113)

80,86

2,000

161,72

2 F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 7)

8,87

192,000

1.703,04

3 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

6,03

137,000

826,11

4 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 111)

0,47

2.310,000

1.085,70

5 F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

4,55

62,500

284,38

6 F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

4,93

155,500

766,62

7 F2194AX5

m2

Demolició de paviment de panots o de peces de granit, col·locats
sobre formigó, de qualsevol amplària i fins a 25cm de gruix (inclosa
base de formigó), amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa
(directa o indirecta) sobre camió o contenidor (P - 3)

6,40

144,400

924,16

8 F219E306

m

Demolició de gual de peces de granit, de qualsevol amplada, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor i aplec intermig si esdevé necessari (P - 5)

12,58

19,000

239,02

9 F2194XJA

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix, inclòs base de formigó, i fins a 2,5 m d'amplària, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

18,26

4,750

86,74

10 FQ4BI0Z2

u

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec
per a posterior col·locació. (P - 101)

26,54

14,000

371,56

11 F222A432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

21,450

356,28

TOTAL

Capítol

01.01

6.805,33

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

02

Ferms i paviments

1 F9WZDE01

u

Desplaçament, muntatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa i fresat
de mescla bituminosa en calent, inclòs increment per treballs nocturns
o en cap de setmana en tasques d'asfaltat. (P - 48)

3.150,00

1,000

3.150,00

2 F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 27)

29,74

6,750

200,75

3 F9365G11

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)

90,79

40,640

3.689,71

4 F9715G11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 33)

98,95

8,500

841,08

5 F9E13X0A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter M-10 pastat i
beurada de ciment pòrtland, inclòs posada a cota de registres
existents. (P - 44)

36,01

203,500

7.328,04

PRESSUPOST

2

6 F9E1X11A

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, ratllat
o amb botonera, col·locat sobre suport de 2-3 cm de morter M-10
pastat, inclòs posada a cota de registres existents. (P - 45)

38,52

19,000

731,88

7 F961A87B

m

Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de
20x25 cm, col·locada sobre cordó de base de formigó de 20 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària (P - 29)

60,32

40,000

2.412,80

8 F96AUZ10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada
sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (P - 32)

38,39

24,000

921,36

9 F961VXG2

u

Vorada amb encaix per a embornal, recta de pedra granítica, gra fi,
recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm, col·locada sobre base
de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 31)

67,43

2,000

134,86

10 F97433EA

m

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, rejuntades amb beurada de ciment blanc (P 35)

18,82

94,000

1.769,08

11 F981LGWF

u

Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces,
igual als existents, col·locada sobre base de formigó HM20 (P - 37)

386,43

4,000

1.545,72

12 F981XGAF

m

Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 10 de gruix,
col·locades sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
mínima a compressió (P - 38)

355,67

16,800

5.975,26

13 F9H314Q1

m2

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i
granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 46)

5,21

770,000

4.011,70

14 F9J13K40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 47)

0,54

770,000

415,80

15 F9B4UA6Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment pastat, d'especejament igual a
l'existent als passos per a vianant en mitjana. (P - 39)

216,59

12,600

2.729,03

16 F97321ZA

m

Encintant de carril bici amb peça de 297x100mm i 160mm d'alçada,
inclòs part proporcional de peces especials per contacte amb caps de
gual de granit de 60mm de gruix, amb careis vistes flamejades, iguals
a les existents, col·locades amb morter pastat M-10 (P - 34)

39,72

28,000

1.112,16

17 F9752JZA

m

Rigola amb llambordes rectangulars de formigó prefabricat amb àrid
de basalt (acabat negre), de 300x100x100mm, igual a l'encintat
existent al carril bici, col·locades amb morter M-10 pastat. (P - 36)

31,32

36,000

1.127,52

18 F9B4UA9Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 60 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment pastat, d'especejament i patró,
inclòs juntes longitudinals 8mm i transversals 3mm, tot igual a
l'existent, a la plaça costat Eixample. (P - 41)

221,91

24,500

5.436,80

19 F961A8ZB

m

Vorada de pedra granítica escairada, flamejada a totes les cares
vistes, de forma recta, de 197x240mm i longituds variables, igual a les
existents de carril bici, col·locada sobre cordó de base de formigó de
20 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària (P - 30)

66,94

28,000

1.874,32

20 F9B4UA8Z

m2

Paviment de pedra granítica, cares vistes flamejades, de 150 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment pastat, d'especejament igual a
l'existent, inclòs forat per allotjar semàfor, als extrems del pas a la
mitjana. (P - 40)

485,86

4,000

1.943,44

21 F9B4UAJZ

m2

Execució in situ de paviment tàctil indicador (ranurat) sobre paviment
de pedra granítica existent. (P - 43)

114,01

15,000

1.710,15

22 F9B4UAFZ

m2

Paviment de pedra granítica, color negre, de 100 mm de gruix,
col·locada amb morter de ciment pastat, d'especejament igual i juntes
longitudinal i transversals iguals a l'existent, a la Plaça de la Bella
Dorita. (P - 42)

255,90

6,000

1.535,40

TOTAL
Obra

EUR

Pàg.:

Capítol

01.02
01

50.596,86
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Capítol

03

Enllumenat

Subcapítol

01

Obra civil

3

1 FDGZUZ10

m

Subministrament i col·locació de planxa de protecció, de qualsevol
tipus, per a protecció i separació de serveis, homologada per
Companyia. (P - 85)

36,96

10,000

369,60

2 F21H1C41

u

Desconnexió i desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i col·locació a nova ubicació, inclòs nova
fonamentació de formigó armat i connexió a placa de terra, inclòs
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

592,24

2,000

1.184,48

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

3 F222A432

m3

2,560

42,52

4 F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 18)

45,90

1,920

88,13

5 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 84)

0,86

8,000

6,88

6 FDG5Z357

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, col·locats a fons de rasa (P - 83)

4,36

8,000

34,88

TOTAL

Subcapítol

01.03.01

1.726,49

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

03

Enllumenat

Subcapítol

02

Electricitat

1 FHM3C0EX

u

Verificació i fitxa informàtica d'inventari. (P - 95)

2 FG31H554

m

3 FG380902
4 FGD2324D

TOTAL

100,00

1,000

100,00

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 92)

3,61

140,800

508,29

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 93)

8,82

8,000

70,56

u

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0.3 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada (P - 94)

58,46

2,000

116,92

Subcapítol

01.03.02

795,77

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

04

Drenatge

1 F21DQUZ2

u

Arrencada de reixa d'embornal i enderroc de caixa existent, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

15,22

1,000

15,22

2 FD5JBW8E

u

Caixa per a embornal de 70x30cm i alçada variable, amb parets de 29
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 72)

328,77

1,000

328,77

3 FD5Z8JCZ

u

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Barcelona 1 o P7,
classe C250 segons norma UNE-EN 124, segons plànols i
especificacions de BCASA, col·locat amb morter. (P - 73)

233,79

1,000

233,79

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

4

4 FD7FZ575

m

Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal color teja, SN4, inclòs
juntes, unions i peces especials, tot segons plec de BCASA, col·locat
al fons de la rasa (P - 74)

46,15

8,500

392,28

5 FD95E670

m

Recobriment protector exterior per a clavegueres de diàmetre 30 cm,
amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 75)

20,96

8,500

178,16

6 FD95EL70

m

Llit per a clavegueres de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 76)

14,19

8,500

120,62

7 F222A432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

9,593

159,34

8 F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 24)

84,39

3,860

325,75

9 FDD1ABX8

m

Paret per a pou quadrat de 70 cm, de gruix 29 cm de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 77)

483,71

1,000

483,71

10 GDB178E0

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta
1.65x1.65 m (P - 117)

86,15

1,000

86,15

11 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P 79)

20,57

4,000

82,28

12 FDDZAHDX

u

Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons especificacions de
BCASA (P - 78)

438,01

1,000

438,01

TOTAL

Capítol

01.04

2.844,08

Obra

01

Capítol

05

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
Senyalització i semaforització

Subcapítol

01

Senyalització vertical i hortizontal

1 FBB42100

u

Actualització de l'inventari INCA i de PAVIMENTS. (P - 63)

350,00

1,000

350,00

2 F21B40Z1

u

Desmuntatge i aplec de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, muntada sobre columna de semàfor o punt de llum, i posterior
muntatge. (P - 8)

26,46

1,000

26,46

3 FBABI0Z1

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua color groc, de
15 cm, amb pintura acrílica en base aquosa i amb una dosificació
mínima de 720g/m2. (P - 57)

1,20

21,500

25,80

4 FBA11X11

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica ciutat, en base aquosa, amb
una dosificiació mínima de 720g/m2, amb màquina autopropulsada (P
- 50)

0,53

206,000

109,18

5 FBA1X511

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua
de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica ciutat en base aquosa, amb
màquina autopropulsada (P - 55)

0,99

20,000

19,80

6 FBA1HZ11

m

Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontínua
reflectora de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica ciutat, en base
aquosa, amb màquina autopropulsada (P - 51)

1,34

50,000

67,00

7 FBA1JZ11

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc (P - 52)

1,75

27,000

47,25

8 FBA1W011

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant, de 25 cm d'amplària i 0,25/0,25 de relació
pintat/no pintat, amb pintura de doble component amb àrid antilliscant
amb un coeficient de lliscament mínim de 0,60 SRT, de color blanc,
amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre
de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada
mecànicament (P - 53)

1,26

42,000

52,92

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

PRESSUPOST
9 FBA1W311

10 FBA3Z511

11 FBBZ3Z10

m

m2

m

Pàg.:
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica en base aquosa de color blanc,
amb una dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre
de cantells angulosos amb dosificació de 300g/m2, aplicada
mecànicament (P - 54)

1,44

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent,
amb pintura acrílica en base aquosa de color blanc amb una
dosificació mínima 720g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos amb dosificació de 300g/m2 aplicada amb màquina
d'accionament manual
(P - 56)

6,52

Subministrament i col.locació de suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 60 mm de diàmetre, estriat, de 4mm d'espessor, pintat
amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat a terra formigonat, càrrega manual dels
elements sobre camió o contenidor. (P - 64)

22,21

42,000

9,290

9,000

5
60,48

60,57

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 59)

67,67

1,000

67,67

13 FBB13252

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 58)

94,17

3,000

282,51

14 FBB3C620

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 61)

77,50

2,000

155,00

15 FBB3C62Z

u

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
40x12 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 62)

55,76

4,000

223,04

16 FBB2C501

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 60)

157,11

1,000

157,11

17 FQ4BI002

u

Subministrament i instal.lació d'abalisament lineal carril bici model
''assimètrica´´ igual als existents mitjançant peces de cautxú o plàstic
reciclat, densitat 1100-1150 kg/m3, duresa 70 shore A, resistència a
trencament de 70kg/cm2, temperatura d'ús entre -40ºC i +65ºC,
d'entre 10 cm i 13 cm d'alçada, d'entre 20 cm i 25 cm d'amplada,
inscribible en un rectangle de 1x0,3 m, separats entre 50 i 100 cm
entre centre de peça i centre de peça, cantells arrodonits, reflectants
de color blanc i groc auto segons la seva ubicació a la calçada, fixada
al paviment mitjançant ancoratges tipus cargol o vareta roscades i
resina química epòxid sense estireno de dos components, i la
protecció i/o el manteniment de les peces des del moment de la
instal.lació fins a la completa finalització de totes les obres compreses
en l'adjudicació (P - 99)

115,68

10,000

1.156,80

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´
recuperat de l'obra, fixat al paviment mitjançant ancoratges tipus
cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de
dos components i la protecció i/o el manteniment de les peces des del
moment de la instal.lació fins a la completa finalització de les obres. (P
- 100)

55,17

TOTAL

u

Subcapítol

01.05.01
01

Capítol

05

Senyalització i semaforització

Subcapítol

02

Semaforització

u

551,70

3.613,18

Obra

1 GBBJZ330

10,000

2.500,00

1,000

2.500,00

EUR

6

u

Elaboració de documentació tècnica i projecte per a legalització
d'instal·lació semafòrica fins a 3.3KW de potència, inclòs visat
col·legial a efectes de direcció. (P - 115)

900,00

1,000

900,00

3 FBSZU250

u

Revisió de canalitzacions per cruilla (P - 71)

254,53

2,000

509,06

4 FBSZU248

u

Programació del regulador a una cruïlla semafòrica (P - 70)

418,97

1,000

418,97

5 F222A432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

16,320

271,08

6 F228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 19)

36,56

12,240

447,49

7 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 84)

0,86

51,000

43,86

8 FDG52437

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 81)

15,14

51,000

772,14

9 GBBJZ014

u

Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de
2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i
35cm d'empotrament, totalment col·locada, inclòs pintura contra
pintades. (P - 114)

275,65

4,000

1.102,60

10 FBS1U038

u

Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm
de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4
mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model
homologat), col·locat sobre dau de formigó, inclòs gruament,
anivellament, instal.lació de presa de terra, instal.lació elèctrica
completa de l'interior del suport, inclòs pintura contra pintades (P - 65)

1.107,06

1,000

1.107,06

11 FBS2UA50

u

Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb
ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós (P - 69)

165,44

2,000

330,88

12 FBS2U048

u

Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, etc. model clàssic o Barcelona, inclos visera (si
escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós (P - 66)

238,37

1,000

238,37

13 FBS2U051

u

Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb
ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós (P - 67)

369,22

4,000

1.476,88

14 FBS2U052

u

Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb
ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a
qualsevol alçada, tot inclós (P - 68)

534,38

9,000

4.809,42

15 FDK282GA

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 87)

147,29

3,000

441,87

16 FDKZZZW4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter, segons plànols i plec de
condicions de Mobilitat - Semàfors de Barcelona (P - 89)

199,97

3,000

599,91

17 FG312610

m

Subministrament i instal·lació de cable de connexió a semàfors tipus
mànega, sense armadura, designació segons UNE 21123:RV 0,6/1KV
4x2.5mm2, totalment connectat i en funcionament. (P - 91)

2,79

1.029,000

2.870,91

18 GG31337V

m

Subministrament i instal·lació de cable eptafilar amb aïllament de
plàstic de 1x16mm2 totalment instal·lat i en funcionament (P - 118)

2,76

1.029,000

2.840,04

19 G21B40A2

u

Desmuntatge i trasllat a magatzem o muntatge provisional de grup
semàforic de qualsevol tipologia, inclòs fixació o suport provisional,
inclòs part proporcional de cablejat, i posterior retirada a magatzem..
(P - 112)

152,05

7,000

1.064,35

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases,
càlcul de fases, plans de trànsit....) segons requeriments de
l'Ajuntament de Barcelona
(P - 116)

Pàg.:

2 GBBJZ023

199,89

12 FBB1Z252

18 FQ4BI0W2

PRESSUPOST

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel

PRESSUPOST

Pàg.:

7

PRESSUPOST
Subcapítol

TOTAL

Subcapítol

01.05.02
01

Capítol

05

Senyalització i semaforització

Subcapítol

03

Senyalització i proteccions durant les obres

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 127)

69,48

4,000

277,92

2 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 126)

62,66

2,000

125,32

3 H6AA2Z11

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desplçament i desmuntatge inclòs (P - 120)

3,30

255,000

841,50

4 HB2C2000

m

Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 121)

57,85

235,000

13.594,75

5 HB2CU014

m

Desplaçament de barrera de seguretat prefabricada de formigó, tipus
New Jersey o equivalent, dins de l'obra. (P - 123)

21,43

100,000

2.143,00

6 HB2C200Z

m

Barrera de plàstica, amb perfil tipus New Jersey, omplenada d'aigua,
col·locada i amb desplçament i el desmuntatge final inclòs (P - 122)

24,82

64,000

1.588,48

7 HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 129)

32,27

140,000

4.517,80

8 HBA1FQ11

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
temporal i amb microesferes de vidre, de 15 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament (P - 124)

0,97

175,000

169,75

9 HBA1FQZ1

m

Senyalització amb cinta plàstica adhesiva, de color groc, reflectant, per
a marca vial longitudinal contínua per a ús temporal. (P - 125)

2,38

480,000

1.142,40

10 HBB21AZ1

u

Senyal de desviament de trànsit (vehicles i carril bici), de qualsevol
tipologia i dimensions, d'acord amb requeriments prescrits, fixada,
inclòs suport, i amb el desmuntatge inclòs. (P - 128)

267,08

3,000

801,24

11 FQ4BI0Z2

u

Arrencada d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´ i aplec
per a posterior col·locació. (P - 101)

26,54

16,000

424,64

12 FQ4BI0W2

u

Instal.lació d'abalisament lineal carril bici model ''assimètrica´´
recuperat de l'obra, fixat al paviment mitjançant ancoratges tipus
cargol o vareta roscades i resina química epòxid sense estireno de
dos components i la protecció i/o el manteniment de les peces des del
moment de la instal.lació fins a la completa finalització de les obres. (P
- 100)

55,17

16,000

882,72

Obra

01.05.03
01

26.509,52
Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

06

Elements Urbans

Subcapítol

01

Bancs i cadires

1 FQ115WQ9

TOTAL

u

Subcapítol

Parada d'autobús

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

1 HBB11251

Subcapítol

02

8

22.744,89

Obra

TOTAL

Pàg.:

Desmuntatge i col·locació a nova ubicació de banc amb raspatlle i
recolza braços, de fusta i amb estructura metàl·lica, ancorat amb
perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti. (P
- 98)
01.06.01

97,53

1,000

97,53

1 F21QQB22

u

Muntatge de pal de senyalització de parada d'autobús provisional,
posterior desmuntatge i trasllat a magatzem. (P - 13)

94,18

2,000

188,36

2 F21QQB23

u

Desmuntatge, trasllat i muntatge a nova posició de plataforma
d'encotxament de parada d'autobús. (P - 14)

285,79

1,000

285,79

3 F21QQB25

u

Desmuntatge, trasllat i nou muntatge de marquesina de parada
d'autobús FOSTER existent, de qualsevol tipus, inclòs nou petit
material de muntatge i fixacions i part proporcional de cablejat per a
reconnexió i xarxa de terres. (P - 15)

1.474,06

1,000

1.474,06

4 F222A432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

3,992

66,31

5 F31521N1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió (P - 25)

82,40

2,912

239,95

6 FDG52357

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 80)

9,35

6,000

56,10

7 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 84)

0,86

6,000

5,16

8 F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 18)

45,90

0,720

33,05

9 FDK282CZ

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x48 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 86)

98,06

2,000

196,12

10 FDKZH9WA

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb pany i clau homologats,
segons plànols i plec de condicions d'Enllumenat de Barcelona (P - 88)

113,24

2,000

226,48

11 F21QQBZ2

u

Subministrament i col·locació de marquesina de parada d'autobús de
model igual a l'instal·lat a tota l'Avinguda del Paral·lel i de plataforma
d'encotxament i desencotxament de mòduls de formigó prefabricat, tot
segons indicacions de la DF i de Mobilitat de Barcelona. (P - 16)

30.440,88

1,000

30.440,88

TOTAL

Subcapítol

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

06

Elements Urbans

01

Capítol

06

Elements Urbans

Subcapítol

03

Papereres

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

1 F21Q25Z1

u

Trasllat a nova posició de paperera existent, ancorada al terra , i
càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor (P 12)

20,03

2,000

40,06

2 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

5,15

1,000

5,15

TOTAL

EUR

33.212,26

Obra

97,53

Obra

01.06.02

Subcapítol

01.06.03

45,21

EUR

Projecte executiu de definició de les actuacions a dur a terme pel nou recorregut de la línia de bus
D50 per Avinguda Paral·lel
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

07

Jardineria i reg

Subcapítol

01

Jardineria

1 FRE61300

2 FR3P1313

u

m3

9

Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que
sigui necessari, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels
serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia
(1 any) (P - 109)

1.374,53

Aportació i incorporació de terra adobada garbellada o terra de jardí
amb un 12% del seu volum de matèria orgànica, amb una textura
franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria
superior als 14mm i amb un pH entre 6,5 i 7,5, totalment lliure de
patògens, males herbes i contaminants. (P - 104)

60,97

1,000

13,250

807,85

Terra franc-sorrenca subministrada a granel i escampada amb
retroexcadora petita i mitjans manuals (P - 105)

44,22

3,500

154,77

4 FR3P92A2

m3

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P 106)

58,31

3,500

204,09

5 FR26Z105

m2

Fresatge de terreny a una fondària de 0.2m, amb mitjans manuals. (P 103)

4,72

17,500

82,60

6 F7B451Z0

m2

Geotèxtil separació sorra segons indicacions dels tècnics de Parcs i
Jardins i de la DF. (P - 26)

2,78

17,500

7 FR3PE254

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 107)

112,15

8 FQB901A0

m2

Subministrament i col·locació de malla anti herbes amb mitjans
manuals, amb encavalcaments, totalment col·locat. (P - 102)

9 FR6BUZP9

m2

Subministrament i plantació d'arbustiva tipus Westringia ´´Jervis Gem´´
com l'existent o similar segons indicacions de la DF i Espais Verds,
subministrades en contenidor de 3l de capacitat com a mínim, amb
una densitat mínima de 9 plantes/m2, inclós formació de clot de
plantació, tall de la tela antiherbes, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons documentació tècnica i indicacions de la DF.
(P - 108)

TOTAL

Subcapítol

Protecció de la part inferior del tronc (alçada mínima 2m) d'arbre
existent amb taulons de fusta convenientment lligades (amb filferro
només dins del tancament de l'obra). (P - 110)

01
07

Jardineria i reg

Subcapítol

02

Reg

Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16
mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del
tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació
entre gotejadors igual a la separació entre plantes, tot segons
prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa, inclòs
excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces
especials i connexió a la xarxa. (P - 96)

17,87

17,500

312,73

6 FJS5UCU3

m2

Actuacions de desmuntatge i adequació de xarxa de reg existent. (P 97)

10,50

18,000

189,00

TOTAL

Subcapítol

01.07.02

1.369,30

Obra

01

Capítol

08

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
Gestió de residus

Subcapítol

01

Transport i disposició de residus

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, a
qualsevol distància (P - 20)

11,63

69,768

811,40

48,65

2 F2RA7LPZ

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
procedents d'excavació, inclòs cànon d'abocament. (P - 23)

3,77

69,768

263,03

4,875

546,73

3 F2R540MA

m3

18,42

70,301

1.294,94

4,45

32,500

144,63

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor o càrrega sobre camió, inclòs temps
d'espera. (P - 21)

4 F2RA73Z0

m3

70,301

1.639,42

32,500

1.481,03

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
procedents de construcció o demolició, inclòs cànon d'abocament. (P 22)

23,32

45,57

TOTAL

22,88

10,000

228,80

5.073,68

Capítol

m2

1 F2R350ZA

01.07.01

Obra

10

5 FJS5UC03

1.374,53

m3

u

Pàg.:
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

3 FR3P4012

10 FRZ22AC3

PRESSUPOST

Subcapítol

01

Capítol

08

Gestió de residus

Subcapítol

02

Residus segons memòria ambiental

1 GPA000GR

TOTAL

m3

Excavació de rasa en presència de serveis, en qualsevol tipus de
terreny, realitzada amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega
directa i/o indirectadels materials sobrers sobre camió o contenidor. (P
- 17)

16,61

7,440

123,58

2 F228U010

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 19)

36,56

5,520

201,81

3 FDG52Z67

m

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 82)

21,36

12,000

256,32

4 FFB28455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de

10,03

28,500

285,86

EUR

4.008,79

Obra

u

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

1 F222A432

01.08.01

Subcapítol

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Partida d'obra per a la gestió de residus d'obra nova. part proporcional
de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses
complementàries (P - 119)

01
09

Varis

Subcapítol

01

Seguretat i Salut

TOTAL

Subcapítol

1.960,72

1.960,72

Capítol

pa

1,000

01.08.02

Obra

1 XPA900SS

1.960,72

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 0)
01.09.01

3.500,00

1,000

3.500,00

3.500,00

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Capítol

09

Varis

EUR
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PRESSUPOST
Subcapítol

02

1 XPA10002

TOTAL

Pàg.:

pa

Subcapítol

Altres

Partida alçada a justificar en compliment dels requeriments dels REP's
en fase d'obra. (P - 0)

01
09

Varis

Subcapítol

03

Topografia

TOTAL

Subcapítol

1,000

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec
d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia
municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de
l'informe i lliurament del mateix (P - 49)
01.09.03

8.000,00

8.000,00

Capítol

u

8.000,00

01.09.02

Obra

1 FAA90TOP

11

450,00

1,000

450,00

450,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.03.01
Obra civil
1.726,49
Subcapítol

01.03.02

Electricitat

Capítol

01.03

Enllumenat

795,77
2.522,26

Subcapítol

01.05.01

Senyalització vertical i hortizontal

Subcapítol

01.05.02

Semaforització

22.744,89

3.613,18

Subcapítol

01.05.03

Senyalització i proteccions durant les obres

26.509,52

Capítol

01.05

Senyalització i semaforització

52.867,59

Subcapítol

01.06.01

Bancs i cadires

Subcapítol

01.06.02

Parada d'autobús

Subcapítol

01.06.03

Papereres

Capítol

01.06

Elements Urbans

Subcapítol

01.07.01

Jardineria

5.073,68

Subcapítol

01.07.02

Reg

1.369,30

Capítol

01.07

Jardineria i reg

6.442,98

97,53
33.212,26
45,21
33.355,00

Subcapítol

01.08.01

Transport i disposició de residus

4.008,79

Subcapítol

01.08.02

Residus segons memòria ambiental

1.960,72

Capítol

01.08

Gestió de residus

5.969,51

Subcapítol

01.09.01

Seguretat i Salut

3.500,00

Subcapítol

01.09.02

Altres

8.000,00

Subcapítol

01.09.03

Topografia

Capítol

01.09

Varis

450,00
11.950,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.107,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres
6.805,33
Capítol

01.02

Ferms i paviments

Capítol

01.03

Enllumenat

50.596,86
2.522,26

Capítol

01.04

Drenatge

2.844,08

Capítol

01.05

Senyalització i semaforització

52.867,59

Capítol

01.06

Elements Urbans

33.355,00

Capítol

01.07

Jardineria i reg

Capítol

01.08

Gestió de residus

Capítol

01.09

Varis

Obra

01

Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL

6.442,98
5.969,51
11.950,00
173.353,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
173.353,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost NOU RECORREGUT D50 PER PARAL·LEL
173.353,61
173.353,61

euros
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Pressupost

Pressupost General
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

173.353,61

6 % Benefici Industrial SOBRE 173.353,61..........................................................................

10.401,22

13 % Despeses Generals SOBRE 173.353,61....................................................................

22.535,97

Subtotal

206.290,80

21 % IVA SOBRE 206.290,80...............................................................................................

43.321,07

€

249.611,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

Barcelona, desembre de 2018
Els Redactors del Projecte

Sònia Martín
Eng.Camins, Canals i Ports

Pere Ollé
Arquitecte Tècnic

Annex 21. Pressupost per a coneixement de l'Administració
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Les actuacions sobre els serveis existents es troben recollides al pressupost general de l’obra, no havent
de considerar en aquest sentit cap concepte al pressupost per a coneixement de l'administració.
Les mesures correctores d'impacte ambiental formen part de la naturalesa pròpia de l'actuació
projectada, motiu pel qual no es troben valorades en un pressupost independent.
S' inclou la valoració del control de qualitat de les obres com a pressupost per a coneixement de
l'administració.
Així, al projecte que ens ocupa, el pressupost per a coneixement de l’administració és de:

Pressupost d'Execució Material

173.353,61 €

Costos Directes (mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d'o
Costos Indirectes (5% dels Costos Directes)

165.927,99 €
7.425,62 €

Despeses Generals

13% PEM

22.535,97 €

Benefici industrial

6% PEM

10.401,22 €
206.290,80 €

IVA

21% sobre

206.290,80 €

Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs)
Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs)

Pressupost per a Coneixement de l'Administració

43.321,07 €
249.611,87 €
2.400,56 €

252.012,43 €

Dos-cents cinquanta-dos mil dotze euros amb quaranta-tres cèntims

